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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 липня 2017 року
USD 2591.0673   EUR 2966.5130  RUB 4.2741  / AU 315799.28   AG 4101.66   PT 230864.10   PD 217390.55

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 14 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №129 (5998)

ЦИФРА ДНЯ

Абітурієнти встигнуть
подати документи 

ОСВІТА. Результати додаткової сесії ЗНО з восьми предметів
оголосять раніше визначеного терміну, щоб абітурієнти встигли
отримати документи про освіту та подати заяви на вступ до ви-
шів. Про це на прес-конференції повідомив директор Україн-
ського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Результати додаткової сесії з української мови й літератури,
англійської, німецької, іспанської, французької та російської
мов, а також математики та історії України оголосять сьогодні.
Результати з решти предметів з’являться на інформаційних сто-
рінках учасників 17 липня. Додаткова сесія ЗНО закінчилася 12
липня тестуванням з хімії. Загалом у ній взяли участь близько
3 тисяч осіб. Найбільше учасників було з української мови —
майже 2,5 тис. осіб, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Інформацію про зміну результатів за розглядом апеляційних
заяв доведено до учасників. У разі зміни оцінки державної під-
сумкової атестації, що проходила у формі ЗНО, в електронних
кабінетах керівників навчальних закладів буде розміщено онов-
лені відомості з результатами ДПА.

ЦИТАТА ДНЯ

Бен Ходжес:
«Ми любимо вашу

країну, цінуємо
сміливість і бойовий

дух її
військовослужбовців 
і робимо все в межах

повноважень, щоб
підтримати вашу

країну у важкий час».
Командувач військ США в Європі про особливе
партнерство між збройними силами обох країн 
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ЄС застерігає 
вітчизняну владу 
від нищівних міжусобиць

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Очільники ЄС вітають успіхи українських
реформ, але наполегливо радять Києву активніше боротися
з корупцією

1,3239 млрд грн
державних дотацій отримала аграрна

галузь від початку 2017 року 

Снопи з прифронтової зони 
ЖНИВА. Луганщина планує побити власні рекорди, хоч аграріям і дошкуляють проблеми,
спричинені воєнними діями  

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Цього року у всіх категоріях
господарств області пе-

редбачається зібрати ранні
зернові та зернобобові культу-

ри на площі 295,8 тисячі гекта-
рів. Очікується, що урожай мо-
же перевищити 1 мільйон 13
тисяч тонн зерна. Якщо вийде,
то це буде на 60 тисяч тонн
більше, ніж торік. І це тим
більш важливо, що зріє луган-

ське зерно й на полях, що се-
рйозно страждають від близь-
кості війни.

Самохідний обприскувач фір-
ми «Кейс», модельний номер
3330, хлопчаки з Врубівської
школи прозвали «бабкою». У

нього розмах «крил» — майже 30
метрів. Тож поряд із такою су-
часною технікою фотографува-
лися під час свята Першого
снопа в прифронтовому Попас-
нянському районі усі — від мале-
чі до дорослих.

«Без новітніх технологій та но-
вої техніки не можна сьогодні
вести господарство», — підкрес-
лює агроном ТОВ «Світа-
нок» Віталій Сович, явно
гордий цим агрегатом, який
купили торік. 4
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження форм типових рішень про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку та податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки»5

НА КОНТРОЛІ «УК»

Рівненські авторемонтники
вже тривалий час не
отримують зарплати і не
можуть домогтися її
виплати
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документи
Додаток 3 

до Порядку 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________

(найменування посади)
________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)
«____» ____________ 20__ р.

ЗАВДАННЯ 
на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням  

поліграфа для працівників Державного бюро розслідувань 
Прошу провести дослідження із застосуванням поліграфа з __________________

______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

у зв’язку з _____________________________________________________________.
(причина проведення дослідження)

Прошу проаналізувати (оцінити) такі питання (необхідне   підкреслити):
з’ясування причетності суб’єкта дослідження до підготовки або вчинення конкрет-

ного правопорушення;
правдивість показів, свідчень, наданих суб’єктом дослідження;
напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушень;
механізм і спосіб вчинення правопорушення;
ознаки небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням суб’єктом до-

слідження своїх посадових обов’язків;
перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави; 
участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, член-

ство в політичних партіях, участь у створенні або діяльності політичних партій;
розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інфор-

мацією;
______________________________________________________________________

(додаткові питання, сумніви щодо яких виникли за результатами роботи суб’єкта дослідження)
Необхідні матеріали додаються.
Довідку про результати проведеного дослідження та надані матеріали прошу наді-

слати до ______________________________________________________________.
(найменування структурного підрозділу)

Ініціатор проведення дослідження
______________________          _________________            _____________________
                (посада)                                            (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

«____» _________ 20___ р.

Додаток 4 
до Порядку 

Гриф обмеження
ДОВІДКА 

про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
Дослідження розпочато о ____ год. ____ хв.
Дослідження закінчено о ____ год. ____ хв.

Мною, ______________________________________________________________
      (посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові 

______________________________________________________________________,
спеціаліста поліграфа)

що маю допуск на проведення дослідження із застосуванням поліграфа __________
______________________________________________________________________,

(серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу післядипломної освіти,  
в якому спеціалісту поліграфа був виданий документ, що засвідчує проходження відповідної  

підготовки)
відповідно до завдання від ініціатора – ______________________________________
    (посада ініціатора) 
______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові)
з використанням поліграфа _______________________________________________
                                           (назва, модель, серійний номер поліграфа, кількість каналів реєстрації 

______________________________________________________________________
психофізіологічних показників)

у приміщенні ___________________________________________________________
                  (місце проведення дослідження, адреса)

проведено дослідження __________________________________________________
                                            (прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта дослідження)

Підстава для проведення дослідження із застосуванням поліграфа ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається кримінальне 
провадження за обвинуваченням Перлоухова Ігоря В’ячеславовича, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Обвинувачений: Перлоухов Ігор В’ячеславович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горько-
го, буд. 47, кв. 9, викликається на 19 липня 2017 року о 13 год. 00 хв. 
та на 27 липня 2017 року о 13 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

Суддя С.Г. Пронін

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 31-А (каб. 310), викликає на 18.07.2017 року об 11 год. 

30 хв. Іванову Ірину Володимирівну як відповідачку по справі за позо-

вом Ліхачова Володимира Олексійовича до Іванової Ірини Володими-

рівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі неявки спра-

ва розглядатиметься в її відсутність.

Суддя Савицький О.А.

Посвідчення судноводія 

малого/маломірного суд-

на на ім’я – Кір’яков Юрій 

Сергійович, 4 червня 1982 

р.н., видане 28 квітня 2017 

p., реєстраційний номер 

01921/01, вважати недій-

сним.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Балукова Максима Олександровича, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/10877/17 за позовною заявою 
Забайрачної Надії Іллівни до Балукова Максима Олександровича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дити-
ни без згоди батька, що відбудеться 17 липня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відача Смирнову Оксану Олександрівну (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 23а, кв. 
58) у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Смирно-
ва Артема Вікторовича до Смирнової Оксани Олександрівни, третя особа 
– Сєвєродонецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області, 
про оспорювання батьківства та виключення відомостей про батька з ак-
тового запису про народження, яке відбудеться 18.07.2017 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відача Чумака Андрія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 23б, кв. 155) у 
судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Забайрачного 
Олександра Івановича до Чумака Андрія Миколайовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке 
відбудеться 20.07.2017 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Втрачений Договір да-

рування квартири, реєстр  

№ 1-803 від 15 травня  

1998 р. на Масленнікова 

Владислава Дмитровича, 

вважати недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Сумщенка Дмитра Олександровича (останнє відоме місце проживан-
ня: Харківська область, Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Молодіж-
на, буд. 2, кв. 14), у судове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Сумщенко Карини Владиславівни до Сумщенка Дмитра Олександро-
вича про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини, яке відбу-
деться 24.07.2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Васильківський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52600, Дніпропетровська обл., смт. 
Васильківка, вул. Комсомольська, 16) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 18.07.2017 о 09:00 до Суботіна (Коляса) Любов Ва-
леріївна (останнє відоме місце реєстрації: 52663, Дні-
пропетровська обл., Васильківський р-н, смт Чаплине,  
вул. Незалежності, буд. 1) справа № 172/562/17, суддя 
Битяк І. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморсько-
го козацтва,68) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  17.07.2017 об 11:00 до 
Поплавський Євген Олексійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 65001, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ядова 
буд. 29а, кв. 130) справа № 523/15557/16-ц, суддя Бу-
зовський В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, 
вул. Карла Маркса, 30) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться      17.07.2017 
о 08:00 до Галах Сергій Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 30405, Хмельницька обл., м. 
Шепетівка, вул. Шешукова, буд. 3а, кв. 65) справа  
№ 688/1399/17, суддя Козачук С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Міловський районний суд Луганської області повідомляє, що 17 лип-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Міловського районно-
го суду відбудеться попереднє судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №418/354/17 за позовом Бакуткіної Альони Іванівни до Бакуткіна Воло-
димира Володимировича про надання дозволу на тимчасовий в’їзд/виїзд 
на тимчасово неконтрольовану територію (зону проведення АТО) без зго-
ди батька та супроводу батька, у супроводі матері. У разі неявки відповіда-
ча в попереднє судове засідання або неповідомлення причин неявки, спра-
ву буде призначено до розгляду на 11 годину 30 хвилин 26 липня 2017 року 
та буде винесено заочне рішення у вашу відсутність за наявними по спра-
ві доказами.

Суддя С.І. Чехов

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/1101/17 за позовом Лин-
ника Сергія Миколайовича до Останіна Віталія Віталійовича про стягнення суми 
боргу за договором позики 11 632,00 гривні.

Відповідач Останін Віталій Віталійович викликається до каб. № 20 суду на 18 
липня 2017 року об 11 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність за наявними 
доказами.

Суддя Сердюк Н.В.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Недобейчука Віталія Юрі-
йовича, останнє відоме місце проживання якого за адресою: м. Чернівці, вул. Бе-
режанська, 4/2, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Тімку Т.Ю. до Недобейчука Віталія Юрійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням на 10.00 годину 18 липня 2017 
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №8.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається належним 
чином повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.
Суддя С.О. Волошин

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-
ня відповідача – Полтавського Євгена Сергійовича (91015, м. Луганськ, кв-л Лу-
ганський, б. 12, кв. 7) по справі № 409/1212/17 (провадження №2/409/625/17) за 
позовом Полтавської Олесі Ігорівни про надання дозволу на виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 18.07.2017 р. (резервна дата 21.07.2017 року) о 
15.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Мета проведення дослідження __________________________________________
______________________________________________________________________

Питання, що перевірялися: _____________________________________________
______________________________________________________________________

Опис отриманих результатів ____________________________________________
______________________________________________________________________

Висновки: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

Висновки мають ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути викорис-
тані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установлено-
му законодавством порядку.

До довідки додаються: ________________________________________________
                                              (зазначити перелік документів, що додаються до довідки)

Спеціаліст поліграфа
______________________________________________________________________

(посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________    ______
      (підпис)
«___» ___________ 20__ р.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 липня 2017 р. № 492 
Київ

Про внесення змін до пункту 23 Порядку 
розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним режимом 
використання для проведення розрахунків з  
постачальником природного газу, на якого 

покладено спеціальні обов’язки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахун-

ки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачаль-
ником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 53, ст. 1417; 2016 р., № 2, ст. 84, № 83, ст. 2737, № 98, ст. 3186; 
2017 р., № 16, ст. 466), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 492

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків 
з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки
1. Абзац перший викласти в такій редакції:
«23. Нормативи перерахування коштів розраховуються до 1 квітня 2019 р. з ураху-

ванням граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопос-
тачальної або теплогенеруючої організації (Нгран) (у відсотках) за такою формулою:

Нгран =
Взп + Ввідр + Впод + Вкр + Вінв   100 ,».

Вте

2. Доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«Вінв — витрати на фінансування інвестиційних програм, які схвалені Комісі-

єю та за якими відповідно до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестицій-
ними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх 
витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 750 (Офіційний вісник України, 2013 р., 
№ 82, ст. 3043), відкрито відповідні спеціальні рахунки в уповноважених банках, 
у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування по-
датку на додану вартість).».

У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим 
— десятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 липня 2017 р. № 458-р 
Київ

Про перерозподіл обсягу субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 
на придбання ангіографічного обладнання 

у 2017 році
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на при-
дбання ангіографічного обладнання у 2017 році згідно з додатком.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу обсягу субвенції, пе-

редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України 
з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 458-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на придбання ангіографічного обладнання у 2017 році 
(тис. гривень)

Код  
бюджету

Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції  
(загальний фонд)
змен-
шення  
обсягу

збіль-
шення  
обсягу

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 16 913
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 4 012,8
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 10 552,4
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 3 940,7
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  області 4 801,3
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 4 845,9
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 4 789
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 6 217,9
10100000000 Обласний бюджет Київської області 6 666,6
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 3 745,2
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 2 738,8
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 9 752,9
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 4 457,4
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 9 199,2
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 5 537,9
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 7 066,7
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 7 253,6
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 7 436,6
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 10 462,7
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 4 088,5
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 4 981,6
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 6 754,4
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 8 036,2
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 7 516,4
26000000000 Міський бюджет м. Києва 11 186,1

Усього 86 476,9 86 476,9

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

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідачів: Шут-
ко Валентину Кирилівну та Путій Галину Миколаївну по справі  
№ 697/1051/17 за позовом Стельмах Людмили Вікторівни до Канів-
ської міської ради, Шутко Валентини Кирилівни, Путій Галини Мико-
лаївни про визнання права власності в судове засідання, яке відбу-
деться 01.08.2017 року о 10 год. 00 хв. та 02.08.2017 року о 10 год. 00 
хв. у приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. 
Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вважаються 
повідомленими про час і місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відачів справа розглядатиметься за наявними матеріалами на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.С. Русаков

Саєнко Володимир Володимирович, останнє місце проживання чи 
мешкання: м. Кам’янське, пр. Дружби Народів, буд. 25, кв. 75, ви-
кликається у відкрите судове засідання як відповідач на 11.00 годину 
01.08.2017 року в цивільній справі за позовом Саєнко Олени Анатолі-
ївни до Саєнка Володимира Володимировича про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під го-
ловуванням судді Багбая Є.Д. у приміщенні Дніпровського районно-
го суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою:  
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошен-
ня в пресі відповідач Саєнко Володимир Володимирович вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відпові-
дача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Втрачений Судновий бі-

лет на човен «Казанка 5М2» 

з бортовим номером «ДАП-

4862-К», виданий на ім’я Пе-

телька Василя Станіславови-

ча, вважати недійсним.

Тоцький Валерій Олексійович викликається в судове засідання до 

Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по 

цивільній справі №324/731/17 за позовом Горбенко Марії Олексіївни 

до Тоцького Валерія Олексійовича про усунення перешкод у користу-

ванні власністю та визнання особи такою, що втратила право корис-

тування житловим приміщенням, яке відбудеться 28.07.2017 року о 

08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. По-

логи Запорізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Менський районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Лінчака Ігоря Віталійовича (останнє відоме місце проживання: 
вул. Жолобок, 34, смт Макошине Менського району Чернігівської об-
ласті) по цивільній справі 738/950/17, № провадження 2/738/415/2017 
за позовом Магун Олени Олександрівни до Лінчака Ігоря Віталійови-
ча, третя особа: Менська міська рада Чернігівської області, про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 31 липня 2017 року в 
приміщенні Менського районного суду Чернігівської області за адре-
сою: вулиця Сіверський шлях, № 146, місто Мена Чернігівської облас-
ті, 15600, під головуванням судді Савченко О.А.

В разі неявки особи, яка викликається, справу буде розглянуто за її 
відсутності на підставі наявних доказів в матеріалах справи.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Кло-

потова Вячеслава Олексійовича, Клопотову Вікто-

рію Андріївну як відповідачів по цивільній справі № 

2/756/1900/17 за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Клопо-

това Вячеслава Олексійовича, Клопотової Вікторії Андріїв-

ни про стягнення боргу в судове засідання на 20 липня 2017 р.  

о 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Лу-
ценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в 

судове засідання, справа буде розглянута за вашої відсутності за 

наявними в ній доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинуваченого Кононова Олексія Валерійовича, 23 березня 

1973 року народження (останнє відоме місце проживання: 299804, м. Севастополь, вул. Ракетна, 26, кв. 

26; місце реєстрації: 295034, м. Сімферополь, вул. Франка, 13), для участі в апеляційному розгляді кри-

мінального провадження №420151103500011474 за обвинуваченням Кононова Олексія Валерійовича у 

вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, за апеляційною 

скаргою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону Присяжнюка П.О. на ухвалу Дарницько-

го районного суду м. Києва від 25 квітня 2017 року стосовно Кононова Олексія Валерійовича, у судове за-

сідання, яке відбудеться 2 серпня 2017 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 

Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головуючий суддя Meльник В.В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України, поваж-

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну 
справу № 2/243/3009/2017 за позовом Ларкіна Володимира Воло-
димировича до Ларкіна Антона Володимировича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 
Відповідач Ларкін Антон Володимирович, останнє відоме місце меш-
кання якого: м. Миколаївка, вул. Миру, будинок 12, квартира 65, ви-
кликається до суду на 1 вересня 2017 року о 09 годині 20 хвилин для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Біляївський районний суд Одеської області викликає в судове за-
сідання відповідача Пивовара Валентина Володимировича по цивіль-
ній справі № 496/4318/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Банк Форум» в особі Уповноваженої особи Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларчен-
ко Ірини Миколаївни до Пивовара Володимира Володимировича, тре-
ті особи: Пивовар Валентин Володимирович, Друга Одеська держав-
на нотаріальна контора, про звернення стягнення на предмет іпотеки, 
яке відбудеться о 12.00 год. 01.08.2017 року в приміщенні Біляївсько-
го районного суду Одеської області за адресою: м. Біляївка, вул. Кі-
пенка, 1, суддя Трушина О.І.

У разі повторної неявки відповідача до судового засідання суд мо-
же ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження № 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія 
Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 
ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Романа Ле-
онідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 
4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 
2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Одеська, буд. 30;
Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-

йон, с. Новий світ, вул. Романової, буд. 3, кв. 68;
Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університет-

ська, буд. 63, кв. 96, 
на 20.07.2017 року об 11.00 год. до суду, каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю.В. Фоміна

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Донецької 
області від 10.05.2017 року по кримінальному провадженню 
№12015050000000774 відносно Кофмана Олександра Ігорови-
ча, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України, постановлено здійснювати спеціальне су-
дове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює ви-
клик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Кофмана Олександра Ігорови-
ча, останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка, вул. 
Леніна, б. 56, кв. 32, який обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підго-
товчому судовому засіданні по кримінальному провадженню 
№12015050000000774, яке відбудеться 19.07.2017 р. о 13 годи-
ні 40 хвилин.

Суддя Л.В. Пирогова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом Рябченка Сергія Миколайовича до 
Рябченко Валерії Валеріївни про позбавлення батьківських прав, 
третя особа – Орган опіки та піклування Лівобережної районної 
адміністрації Маріупольської міської ради.

Відповідачка Рябченко Валерія Валеріївна, останнє відоме 
місце реєстрації якої: Донецька область, місто Маріуполь, про-
спект Захисників України, будинок № 62/А, квартира №147, ви-
кликається на 10.00 год. 18 липня 2017 року до кабінету №201 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
в її відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя О.В. Ковтуненко

Іванівський районний суд Одеської обл. 
(адреса суду: 67200, Одеська обл., смт Іванів-
ка, вул. Леніна, 81-а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  18.07.2017 об 11:30 до Пономаренко Наталія 
Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 67240, Одеська обл., Іванівський р-н., смт 
Петрівка, вул. Лядова, буд. 20, кв. 30) справа  
№ 499/193/17-ц, суддя Тимчук Р. М.

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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Пліски Тетяни Михайлівни, Яну-
шевич Ірини Петрівни, Янушевича Ігоря Вікторовича про стягнення 
заборгованості за кредитом.

Відповідачі по справі: Пліска Тетяна Михайлівна (останнє відоме 
суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Ві-
льямса, буд. 44, кв. 79), Янушевич Ірина Петрівна (останнє відоме су-
ду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, просп. Бе-
регового, буд. 50, кв. 6) та Янушевич Ігор Вікторович (останнє відоме 
суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, просп. 
Берегового, буд. 50, кв. 6) викликаються 21 липня 2017 року на 09 го-
дину 10 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої від-
сутності.

Суддя Конопленко О.С.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-

нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/4540/17; 2/219/2937/2017 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ручкіної Ольги Борисів-
ни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Ручкіна Ольга Борисівна (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Турутіна, 
132/32) викликається 20 липня 2017 року на 09 годину 20 хвилин до Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по суті. Відпові-
дачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи про стяг-
нення заборгованості за позовною заявою КП Миколаївської міської ради 
«Сервіскомуненерго» до:

Відповідачка: Шкребець Олександра Мусеївна, останнє місце реєстра-
ції та проживання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 9, кв. 15, 
викликається 21 липня 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач: Гетта Юрій Миколайович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Ювілейна, буд. 8, кв. 65, ви-
кликається 21 липня 2017 року о 10 год. 10 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул. 
Л.Чайкіної, 65, каб. №16) викликає Василькова Ро-
мана Петровича, 15.03.1982 року народження, як 
відповідача по цивільній справі № 332/676/17 за по-
зовом Петренко Світлани Анатоліївни до Василько-
ва Романа Петровича, третя особа – Орган опіки та 
піклування районної адміністрації Запорізької місь-
кої ради по Заводському району, про позбавлення 
батьківських прав на 18.07.2017 р. о 09.30 год. Суд-
дя Андрюшина Л.А.

У разі неявки та неповідомлення суду про причи-
ни неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та за вашої відсутності за наявними в ній доказами 
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Ірпінський міський суд викликає Даллавалле 
Раффаеле, останнє відоме місце проживання: Ки-
ївська область, смт Ворзель, вул. Клинова, буд. 52, 
кв. 3, як відповідача по справі за позовом Опана-
сенко Любові Миколаївни до Даллавалле Раффае-
ле про розірвання шлюбу, у судове засідання, яке 
відбудеться 21.08.2017 р. о 08 год. 50 хв. у примі-
щенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде 
розглянуто за відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті 
учасники процесу вважаються належним чином по-
відомленими про дату судового засідання.

Суддя Н.Ф. Карабаза

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса суду: 
64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 9) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.07.2017 о 16:00 до Вагуро Тетяна Григорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64641, Харківська обл., Лозівський 
р-н, с. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 11-А, кв. 10) справа  
№ 629/1676/17, суддя Попов О. Г.

18.07.2017 о 15:30 до Гасимов Віталій Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64602, Харківська обл., м. Лозо-
ва, вул. Комінтерну, буд. 4, кв. 9) справа № 629/2003/17, суддя  
Попов О. Г.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення 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 за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.07.2017 о 10:30 до Фастовець Ярослав Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09701, Київська обл., м. Богус-
лав, вул. Лісна. буд. 18) справа № 358/572/17, суддя Корбут В. М.

18.07.2017 о 10:00 до Борисенко Володимир Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09751, Київська обл., Богуслав-
ський р-н, с. Медвин) справа № 358/573/17, суддя Корбут В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької обл. (адреса суду: 85004, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 18.07.2017 о 09:00 до Павелко 
Олег Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 85018, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Кучерів Яр, вул. Маяковського, буд. 22, кв. 2) 
справа № 227/1875/17, суддя Здоровица Е. 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області викликає в 
судове засідання з розгляду цивільної справи №2/431/990/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» про стягнен-
ня боргу за кредитним договором, як відповідачів:

– Лєськів Олену Володимирівну, яка мешкає за адресою: 
94613, Луганська область, м. Антрацит, вул. Вокзальна, буд. 3, 
кв. 6;

– Чернявську Ларису Олександрівну, яка мешкає за адресою: 
94613, Луганська область, Антрацитівський район, с. Рафайлів-
ка, вул. Ясна, буд. 4, розгляд справи відбудеться 18 липня 2017 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Ю. Колядов

Оголошення  
щодо продажу активів (майна) ПАТ “ВБР”

Номер лота: Q82517b11809

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

 Права вимоги за кредитними дого-
ворами та договорами забезпечення 
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

03.08.2017 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua:80/138101

Старобільський районний суд Луганської області викликає в 
судове засідання з розгляду цивільної справи № 2/431/1035/17 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі 
філії – Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» про 
стягнення боргу за кредитним договором, як відповідачів:

– Андрющенка Андрія Володимировича, який мешкає за 
адресою: 92700, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Не-
красова, буд. 13;

– Щербіну Євгена Леонідовича, який мешкає за адресою: 
94201, Луганська область, м. Перевальськ, вул. Мініна, буд. 4, 
кв. 4,

розгляд справи відбудеться 18 липня 2017 року о 09 год. 25 
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Ю. Колядов

Фастівський міськрайонний суд Київської 
обл. (адреса суду: 08500, Київська обл., м. Фас-
тів, вул. Радянська, 25) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  18.07.2017 о 10:00 до Самченко Тетя-
на Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
08503, Київська обл., м. Фастів, вул. Транспорт-
на, буд. 16, кв. 5) справа № 381/1826/17, суддя 
Осаулова Н. А.

  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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/1627/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» 
до Колесник Олени Вікторівни, Колесника Сергія Валерійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі – Колесник Олена Вікторівна, 24.04.1979 
р.н., Колесник Сергій Валерійович, 22.06.1973 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації (проживання) яких: м. Макіївка Доне-
цької області, вул. Міненка, буд. 28А, викликаються до суду на 
18 липня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
їхньої відсутності.

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

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що на підставі ухвали Сели-
дівського міського суду Донецької області від 25.05.2017 року по кримінальному прова-
дженню № 12015050000000932 відносно Мазурова Дмитра Володимировича, який об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, постановле-
но здійснювати спеціальне судове провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької області від 25.05.2017 року по кри-
мінальному провадженню № 12015050000000932 відносно Мазурова Дмитра Володи-
мировича, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України призначено підготовче судове засідання на 18.07.2017р. о 09 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розта-
шовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Мазурова Дми-
тра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Торез, вул. Миру, 
55, кв. 1, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 12015050000000932, яке відбудеться 18.07.2017 о 09 годині 00 хвилин. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвину-
вачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Мазурова Д.В. до суду за викликом без поважних причин, на нього 
може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробіт-
ної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати або застосовано привід, або здій-
снено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на ви-
клик згідно зі ст. 138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-
су внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закла-
ді охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Мазурову Д. В обов’язково необхідно повідомити про неможливість з’явитися до су-
ду. 

Суддя В.І. Капітонов

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що на підставі ухвали Се-
лидівського міського суду Донецької області від 10.07.2017 року по кримінальному про-
вадженню № 42015050000000360 відносно Трубіна Артема Олександровича, який обви-
нувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької області від 10.07.2017 року по кри-
мінальному провадженню № 42015050000000360 відносно Трубіна Артема Олександро-
вича, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, призначено спеціальний судовий розгляд на 19.07.2017р. о 09 годині 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розта-
шовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Трубіна Артема 
Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької облас-
ті, вул. Підйомна, 6/17, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, для участі у спеціальному судовому розгляді у кримінальному про-
вадженні № 42015050000000360, яке відбудеться 19.07.2017р. о 09 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвину-
вачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Трубіна А.О. до суду за викликом без поважних причин, на нього 
може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0.25 розміру мінімальної заробіт-
ної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати або застосовано привід, або здій-
снено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на ви-
клик згідно зі ст. 138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-
су внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закла-
ді охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад: 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Трубіну А.О. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явитись до суду.

Головуючий суддя З.М. Коліщук

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що на підставі ухвали Сели-
дівського міського суду Донецької області від 23.06.2017 року по кримінальному прова-
дженню № 22016050000000168 відносно Куцурубенка Олексія Анатолійовича, який об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, постановле-
но здійснювати спеціальне судове провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької області від 23.06.2017 року по кри-
мінальному провадженню № 22016050000000168 відносно Куцурубенка Олексія Ана-
толійовича, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, призначено підготовче судове засідання на 19.07.2017 о 9 годині 30 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розта-
шовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Куцурубенка 
Олексія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Бати-
щева, 15/8, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 22016050000000168, яке відбудеться 19.07.2017 о 9 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвину-
вачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Куцурубенка О.А. до суду за викликом без поважних причин, на 
нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної 
заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати або застосовано привід, або 
здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на ви-
клик згідно зі ст. 138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбуван-
ня покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-
су внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закла-
ді охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Куцурубенку О.А. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явитись до суду.

Суддя З.М. Коліщук

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження по 
кримінальному провадженню за обвинуваченням Рос-
товського Едуарда Станіславовича, 13.08.1971 р.н., за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ростовському Е.С. необхід-
но з’явитись до зали судового засідання №9 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ  
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 22, на 17.00 год. 
18.07.2017 р.

Суддя І.В. Корнєєва

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-

ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 

справу за кримінальним провадженням відносно Дибо-

ва Едуарда Вікторовича, у вчиненні кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обвинувачений Дибов Едуард Вікторович виклика-

ється на 18 липня 2017 року о 13.30 годині до Орджо-

нікідзевського районного суду міста Маріуполя Доне-

цької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження 
за кримінальним провадженням щодо Онищенка Іва-
на Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, підготовчий розгляд якого відкладений на 09.00 
год. 21 липня 2017 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олександровичу не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, на 09.00 год. 21 липня 2017 року.

Суддя Стоілова Т.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу 2/219/3445/2017 за позовом Нехорошевої Ганни 
Олександрівни до Нехорошева Олексія Миколайовича про 
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Нехорошев Олексій Миколайо-
вич, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакіє-
ве, просп. 50 років Жовтня, буд. 35, кв. 11, викликається на 
20.07.2017 року о 09.00 годині до суду, каб. № 309, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Ілларіонової Ольги Юрі-
ївни до Лебединського І.П. про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

Відповідач у справі: Лебединський Ігор Петрович (зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Луганськ, 
вул. Виноградна, 30) викликається на 19.07.2017 року  
о 09 год. 00 хв. до суду в каб. №6 для участі у розгляді спра-
ви.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто в 
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 219/3951/17; 2/219/2769/2017 за позовною заявою Ле-
пехової Катерини Володимирівни до Лепехова Дениса Юрійови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Лепехов Денис Юрійович (останнє відо-
ме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єна-
кієве, пр. Металургів, 39/25) викликається 18 липня 2017 року на 
09 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для 
участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Якименка Олега Яковича 
до Негруб Ольги Вікторівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідачка у справі: Негруб Ольга Вікторівна (зареє-
стрована за адресою: Донецька область, місто Новогродівка, 
вул. Центральна, буд. 29, кв. 23) викликається на 18.07.2017 
року о 15 год. 00 хв. до суду в каб. №6 для участі у розгля-
ді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розгляну-
то в її відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/21279/2017 за позовом ПАТ «Правекс Банк» до 
Герасименка Михайла Івановича про стягнення боргу.

Відповідач у справі: Герасименко Михайло Іванович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Ювілейна, 2, викликається на 20.07.2017 року о 08.30 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по 
суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Мартиша Вале-
рія Васильовича у цивільній справі № 138/1249/17 (провадження 
2/138/579/17) за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Мартиша Валерія Васильовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 21 липня 2017 року о 09 год. 
00 хв. у залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайон-
ного суду Вінницької області за адресою: 24000, Вінницька об-
ласть, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде роз-
глядатись в його відсутність за наявними в ній доказами. Крім 
того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т.Ю. Лисенко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповіда-
чів: Айдинбекова Айдинбега Шалбудовича, Матвієнка Ігоря 
Юрійовича по цивільній справі № 592/6574/17, провадження 
2/592/1797/17 у судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви за позовом Дзюбан Анжели Леонідівни до Виконавчого комі-
тету Сумської міської ради в особі Департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради, Айдинбекової Олени 
Миколаївни, Айдинбекова Айдинбега Шалбудовича, Колоколо-
вої (Айдинбекової) Лейлі Айдинбегівни, Матвієнка Ігоря Юрійо-
вича, треті особи: Дзюбан Сергій Вікторович, Панок Ганна Сергі-
ївна, про скасування реєстрації права власності та зобов’язання 
вчинити дії.

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині 26 липня 2017 ро-
ку в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою: м. 
Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судового засідання № 7.

В разі неявки, відповідачів: Айдинбекова Айдинбега Шалбу-
довича, Матвієнка Ігоря Юрійовича справа буде розглянута у їх-
ню відсутність.

Суддя Л.М. Труханова

Козятинський міськрайонний суд викли-
кає як відповідача – Шкільнюка Сергія Юрійо-
вича по цивільній справі № 133/569/17 за позо-
вом Шкільнюка Віталія Федоровича до Козятин-
ської сільської ради, Шкільнюка Сергія Юрійо-
вича про визнання права власності. Судове засі-
дання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 25 лип-
ня 2017 року в приміщенні суду за адресою: м. 
Козятин, вул. Грушевського, 64, у залі судових 
засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за 
вашої відсутності, відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України. З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи.

Суддя В. Сєчко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області по-
відомляє відповідача Бойка Анатолія Тарасовича, 27.11.1978 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання якого: Запо-
різька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівка, вул. 
Калініна, б. 35, що 3 серпня 2017 року о 09.00 годині в приміщен-
ні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за 
адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивіль-
на справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Все-
український банк Розвитку» до Бойка Анатолія Тарасовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по 
справі Бойко Анатолій Тарасович вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає 
розгляду за його відсутності.

Суддя І.В. Урупа

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 
69) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 
ст. 332 КК України в судове засідання, яке відбудеться 17 липня 2017 
року о 13 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщен-
ні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Ки-
їв, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павлен-
ко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Автозаводський районний суд м. Кременчука викликає Девят-
ко Наталю Миколаївну, 03.02.1981 року народження (останнє відо-
ме місце проживання – 39600, Полтавська область, м. Кременчук, 
вул. Володимира Великого, буд. 72, кв. 11), як відповідачку по спра-
ві за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товари-
ства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної Марини Анатолі-
ївни до Девятко Наталії Михайлівни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 09.08.2017р. о 13.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, 
каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справу 
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю.В. Рибалка

В провадженні Ірпінського міського суду 

Київської області перебуває цивільна справа 

за позовом Черниш Наталії Василівни до Чер-

ниша Ігоря Володимировича про розірвання 

шлюбу.

Суд викликає на 18.07.2017 року о 09.30 

год. Черниша Ігоря Володимировича як відпо-

відача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

В судове засідання, яке відбудетеся 19 липня 
2017 року о 10 годині в приміщенні Козятинського 
міськрайонного суду Вінницької області (вул. Гру-
шевського, 64, м. Козятин) по цивільній справі за 
позовом Карапетяна Генрі Грачиковича до Карапе-
тяна Овіка Шуріковича визнання особи такою, що 
втратила право на користування житловим примі-
щенням, викликається Карапетян Овік Шурікович. 
Останнє відоме місце проживання Карапетяна Овіка 
Шуріковича: вул. Кар’єрна, 3, кв. 7, с. Жежелів Ко-
зятинського району Вінницької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідач вважається повідомленим про час і місце 
розгляду справи і у випадку неявки справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Головуючий суддя Д.В. Сорока

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засі-
дання Філіпенко Зою Петрівну як відповідачку в цивільній справі  
№ 712/5812/17-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Кредитні ініціативи» до Філіпенко Зої Петрівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25 липня 2017 року о 9 год. 15 хв. у 
приміщенні Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою: м. 
Черкаси, вул. Гоголя, 316, другий поверх, зал судових засідань № 219 
(суддя Пересунько Я.В.).

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа бу-
де розглядатися без участі відповідачки за наявними в ній доказами.

У провадженні Ірпінського міського суду Київської облас-
ті перебуває справа 367/8212/16-ц за позовом ТОВ «КЕЙ-
КОЛЕКТ» до Іванової Лесі Василівни, Іванова Андрія Артемо-
вича, третя особа: Відділ реєстрації місця проживання Бучан-
ської міської ради, про виселення та припинення права ко-
ристування із зняттям з реєстраційного обліку.

Наступне судове засідання відбудеться 26.07.2017р. о 
14.00 год. Адреса суду: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Міне-
ральна, 7.

Суддя Пархоменко О.В.

Втрачені Свідоцтво про право 
власності на прогулянкове суд-
но та Свідоцтво про право пла-
вання під Державним прапором 
(Судновий патент) для прогу-
лянкових суден по судну «BRP 
Speedster 200», реєстраційний 
номер «uа 1034 DN», що нале-
жать Нікіфорову Сергію Володи-
мировичу, вважати недійсними.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської об-
ласті перебуває цивільна справа за позовом Вороніної Юлії Олексан-
дрівни до Пруса Івана Івановича про розірвання шлюбу. Суд викликає 
як відповідача по даній справі Пруса Івана Івановича, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: Луганська обл., м. Перевальськ, 
вул. Гагаріна, буд. 1, кв. 22.

Розгляд справи відбудеться о 16 год. 20 хв. 7 серпня 2017 року 
в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 
213. У випадку неявки відповідача справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Бориславський міський суд Львівської області викликає в судове 
засідання приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Ми-
рошниченко Юлію Юріївну, як відповідачку в цивільній справі за по-
зовом Дуб Надії Іванівни до приватного нотаріуса Київського нота-
ріального округу Мирошниченко Юлії Юріївни, ТОВ «Факторингова 
компанія «Вектор плюс» про визнання виконавчого напису нотаріуса 
таким, що не підлягає виконанню, на 11 год. 00 хв. 31.07.2017 р. (за 
адресою: м. Борислав, вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки приватного нотаріуса Київського нотаріального 
округу Мирошниченко Юлії Юріївни, справа буде розглянута у її від-
сутності.

Суддя А.Т. Слиш

Білокуракинський районний суд Луганської області по-

відомляє, що 07.07.2017 року розглянуто цивільну справу 

№409/1211/17 (провадження №2/409/624/17) за позовом 

Шишкіної Марини Юріївни до Шишкіна Андрія Анатолійо-

вича про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини 

за кордон без дозволу батька, яким позовні вимоги задо-

волено.

Суддя Третяк О.Г.

Втрачені Свідоцтво про право 
власності на прогулянкове суд-
но та Свідоцтво про право пла-
вання під Державним прапором 
(Судновий патент) для прогу-
лянкових суден по судну «Silver 
Eagle Star Cabin», реєстраційний 
номер «ua 0540 DN», що нале-
жать Константинову Олександру 
Петровичу, вважати недійсними.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпо-
відачів: Мірзаєву Азізу Пулатівну, Коваленка Дмитра Володимирови-
ча по справі 408/1403/17-ц (2/408/637/17) за позовною заявою Орга-
ну опіки та піклування Станично-Луганської РДА, третя особа: Служба 
у справах дітей Станично-Луганської РДА, про позбавлення батьків-
ських прав, слухання справи відбудеться 21 липня 2017 року о 09.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, вони вважа-
ються повідомленими про час та місце слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна
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«Гастролі» закінчилися 
на Черкащині

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Як свідчить практика, любителі легкої на-
живи в нас не переводяться. Навпаки, здається, їх стає 
більше. Причому цуплять не тільки те, що погано лежить, 
а й те, що гарно сховане. До того ж крадії стали мобільни-
ми, літають на швидкісних автівках, сподіваючись, що їх 
ніхто не наздожене. Наздогнали чигиринські правоохорон-
ці. Хоч зловмисники й намагалися втекти. 

З’ясувалося, непрохані гастролери завітали сюди з іншої 
області. Спершу їздили селами району та «чистили» місцеві 
магазини. Брали цінні речі, кошти та продукти харчування. 
Потім апетити розгорілися, потягло на солоденьке. Виріши-
ли поживитися в кондитерському відділі одного з чигирин-
ських магазинів. Спрацювала сигналізація пульту охорони. 
На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група 
та працівники управління охорони поліції. Не встигли крадії 
завести мотор свого авто, як були затримані. Двох чолові-
ків середнього віку, як з’ясувалося, вже неодноразово при-
тягували до кримінальної відповідальності. Покарання за 
вчинення подібних правопорушень передбачає позбавлен-
ня волі на строк від трьох до шести років. 

Ще одних «гастролерів», цього разу з Одеси, пра-
цівники групи швидкого реагування Уманського від-
ділення поліції зупинили на 210 кілометрі автодоро-
ги сполучення Київ — Одеса. До правоохоронців Уман-
ського відділення поліції звернулися колеги з Гайсин-
ського відділу поліції Вінницької області та повідоми-
ли, що в напрямку Умані на легковому автомобілі з ли-
товською реєстрацією рухаються троє чоловіків, які вчи-
нили пограбування. Зловмисники зірвали золотий лан-
цюжок із місцевої жительки. Потерпіла запам’ятала ав-
тівку, на якій вони втекли, та частину номерного знака. 
Грабіжниками виявилися троє жителів міста біля моря, 
які вчиняли пограбування на території Черкаської та Він-
ницької областей. Одному з гастролерів 22 роки, двом ін-
шим по 30. Чоловіки зізналися у вчиненому, крім того було 
встановлено, що вони причетні ще до одного пограбуван-
ня, яке скоїли на заправній станції в Уманському районі. 

Відкрито ряд кримінальних проваджень за ознаками 
першої та другої частин статті 186 (Грабіж) Кримінально-
го кодексу України. Санкція статті передбачає покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шес-
ти років.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕК-
ТИВА. Оригінально і по-
мистецькому несподівано для 
численних глядачів завершив 
84-й сезон колектив Сумсь-
кого обласного академічного 
театру драми та музичної ко-
медії імені М. Щепкіна.

Вперше за всі роки слобо-
жанські майстри сцени запро-
понували своїм прихильни-
кам не традиційну виставу, а 
розмаїту і масштабну програ-
му «Музика нас єднає» у ви-
конанні театрального оркест-

ру під орудою заслужених 
працівників культури Анатолія 
Кірноза та Віталія Таміліна.

Упродовж понад півтори го-
дини оркестранти дарува-
ли класичні мелодії вітчизня-
ного та світового мистецтва. 
Їх вдало доповнювали висту-
пи заслуженого артиста Лео-
ніда Матвієнка, солістів театру  
Марії Корінної, Сергія Вели-
кодного, Жанни Коротенко,  
Михайла Чухлєбова, Петра Че-
лялі, Євгена Білого та інших.

А під час антракту гляда-
чі мали змогу ознайомитися 
з виставкою картин живопи-
су з колекції Оскара Гансе-

на, що зберігаються у фондах 
Сумського художнього музею 
імені Н. Онацького і вперше 
представлені широкому зага-
лу. Серед них — полотна Іва-
на Айвазовського, Євдокима 
Волошинова, Іллі Машкова, 
Володимира Маковського, 
Шарля Ванлоо та інших ви-
датних майстрів пензля. 

Як розповів директор теат-
ру заслужений діяч мистецтв 
Микола Юдін, минулий се-
зон для колективу був особ-
ливо яскравим та успішним. 
За цей час поставлено 316 
вистав, з яких 9 прем’єрних. 
Їх відвідали понад 72 тися-

чі глядачів. Мистецтво сум-
чан високо оцінили в бага-
тьох містах України — Киє-
ві, Львові, Полтаві, Харкові, 
Кам’янському та інших. 

Непересічними подіями 
стали відкриття малої сцени 
та концертної зали, де, до ре-
чі, вперше звітував оркестро-
вий колектив — лауреат гран-
прі всеукраїнського конкур-
су, переможець і дипломант 
багатьох творчих змагань і 
оглядів. 

Тож у свій ювілейний 85-
й сезон щепкінці входять на 
висо кому акорді — як орке-
стровому, так і сценічному.

Остання крапка в театральному сезоні — 
оркестрова

На Рівненщині визначили кращого лісоруба
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ДО-
ВКІЛЛЯ. Двадцятий  юві-
лейний конкурс на кращого 
лісоруба провели в Рівнен-
ському обласному управлін-
ні лісового та мисливсько-
го господарства. На базі Бе-
резнівського лісгоспу за пе-
ремогу змагалися 16 учас-
ників. Але вона таки не ви-

слизнула з умілих рук Сер-
гія Журавля із Соснівсько-
го лісового господарства: 
«золото» на обласному рівні 
він виборює вже кілька років 
поспіль. Нині ж Сергій пред-
ставлятиме Рівненщину на 
всеукраїнському конкурсі.

Господарі конкурсу ство-
рили умови, які цілком від-
повідають міжнародним ви-
могам: оскільки суддівська 
команда користувалася су-

часними вимірювальними 
приладами, похибка була мі-
німальною.

«До речі, до уваги брали 
не лише час і точність ви-
конання завдань, а й дотри-
мання вимог безпеки праці: 
здоров’я та життя людини 
для нас понад усе», — каже 
начальник обласного управ-
ління лісового та мислив-
ського господарства Віталій 
Сухович.

А лісівники Рівненщи-
ни постійно вдосконалюють 
умови праці з використан-
ням кращого світового до-
свіду.

Глядачі також мали уні-
кальну нагоду випробувати 
своє вміння: для них запро-
понували конкурси на роз-
руб та розпилювання коло-
ди. Кращі, окрім драйву, ще 
й призи від товариства лісів-
ників України отримали.

ВІТАННЯ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТИВ. 13 липня — день народження 
кінорежисера, письменника, активіста, «кримського заручника» 
Олега Сенцова, який відбуває термін ув’язнення в Росії за аб-
сурдними політичними звинуваченнями. Святкувати день наро-
дження без самого винуватця події трохи незвично, однак акти-
вісти  роблять це, аби ще раз нагадати про  політв’язнів і вимага-
ти їхнього  звільнення. 

Учора в столичному  Маріїнському парку небайдужі зібралися 
біля  скульптури «Режисер. Спостерігач». На спинку порожньо-
го режисерського  крісла Олегові друзі прикріпили дошку з йо-
го ім’ям,  зачитали  привітання, пригостили  іменинним тортом та 
підписали вітальні листівки. Активісти розгорнули великий банер 
з написом «З днем народження, Олеже!» та #FreeSentsov. Окрім 
цього,  у 20 українських містах учора відбулося  читання п’єс режи-
сера та безкоштовний показ фільму Аскольда Курова «Процес».

Українська влада та світове співтовариство роблять все можли-
ве, аби український кінорежисер повернувся на батьківщину. Не 
забули про нього і учасники саміту «Україна — ЄС». 

По всьому світу за Олега борються люди доброї волі. А в окупо-
ваному Криму  його чекають донька, син, мама.
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