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Зірка світового балету 
українець Іван Путров 
розповів «УК», як збагнути 
інтелектуальну мову 
танцю

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів із психологічної 
реабілітації учасників антитерористичної операції»
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ДоКуМЕнтИ

чАС ДіЯтИ! В Україні нарешті необхідно створити механізм 
відшкодування екологічних збитків

4

Прем’єр-міністр про оперативну підготовку 
програми відповідної цільової підтримки  

Оборонне відомство 
фінансують 
у повному обсязі

НАЦБЕЗПЕКА. Міністерство оборони у першому півріччі 
цього року профінансовано на 100% від запланованого. Про це 
на брифінгу у Києві повідомив речник відомства Дмитро Гуцу-
ляк, передає УНІАН. Для виконання заходів оборонної рефор-
ми на 2017 рік передбачено 64,7 мільярда гривень, що стано-
вить майже 2,5% ВВП. За словами речника, у першому півріч-
чі 2017 року Міноборони за загальним фондом профінансова-
но на 100% від плану.

Під час брифінгу Дмитро Гуцуляк також розповів, що україн-
ські військові льотчики відбули до Великої Британії для участі 
у міжнародному авіаційному показі «The Royal International Air 
Tattoo - 2017». Речник повідомив, що цього року Україна буде 
представлена там двома літаками-винищувачами Су-27 та вій-
ськово-транспортним літаком Іл-76. Один з літаків Су-27 буде 
представлений впродовж трьох днів на статичному показі ра-
зом з транспортним літаком Іл-76. Інший бойовий літак Су-27 
демонструватиме фігури вищого пілотажу. 

ЦИтАтА ДнЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФрА ДнЯ

6,5 млн тонн   
зернових уже намолотили вітчизняні 

аграрії з 2 млн гектарів земель, 
за даними Мінагрополітики    

«Для нас 
важливо дати поштовх 
відновленню фермерства. 

Не холдингів, а невеликих 
господарств, які мають 
стати основою нашого 

аграрного сектору».

Найбільшої шкоди українським річкам завдають підприємства комунального та гірничо-металургійного господарств

Хто приборкає 
отруйного дракона

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
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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
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Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Абрамен-
ка Олександра Віталійовича, як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/3520/16-ц за по-
зовом Харківського університету повітряних сил ім. 
Івана Кожедуба до Абраменка Олександра Віталійо-
вича про стягнення суми витрат, пов’язаних з утри-
манням в університеті, що відбудеться 17 липня 2017 
року о 16.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Соснівський райсуд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як відповідача Безкоровайного Валерія Микола-
йовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, про-
спект Леся Курбаса, б. 7-а, кв. 64, по цивільній справі за 
позовом Вітрякова Геннадія Олександровича до Безко-
ровайного Валерія Миколайовича про стягнення боргу з 
урахуванням індексу інфляції та відсотків.

Судове засідання відбудеться 21.07.2017 року о 09.00 
год. у приміщенні Соснівського районного суду м. Чер-
каси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 в кабіне-
ті № 211.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розгляда-
тися без участі відповідача.

Суддя В. А. Романенко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Жулая Аркадія Юрійовича, як відпо-
відача у цивільній справі за позовом Попової Олени 
Гарольдівни до Жулая Аркадія Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за договором.

Судове засідання відбудеться 19 липня 2017 року 
о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

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

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Апеляційний суд Миколаївської області викликає 
в судове засідання на 08.45 год. 20 липня 2017 ро-
ку за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а, відпо-
відача Піхура Сергія Петровича у цивільній справі за 
позовом Піхур Катерини Валеріївни до Піхура Сергія 
Петровича про стягнення коштів на утримання дру-
жини.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя О. О. Данилова

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сулейманов Рауф Варисович, 
05.07.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Балтійська, 1/1, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитись 17.07.2017 р., 18.07.2017 р. та 
19.07.2017 р. у період з 09.00 год. до 18.00 год. 
до каб. № 11 до третього слідчого відділу слідчого 
управління прокуратури Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Вчитель-
ська, 47, для проведення з вами слідчих дій (допи-
ту в якості підозрюваного, надання доступу до мате-
ріалів досудового розслідування та вручення обви-
нувального акта з додатками) у кримінальному про-
вадженні № 12015050000000667 від 05.08.2015 р. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною зая-
вою Єфремової Юлії Вадимівни до Єфремова Сергія 
Володимировича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини. Відповідач по спра-
ві Єфремов Сергій Володимирович, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Дебальце-
во, вулиця Залізнична, будинок № 73, квартира № 6, 
викликається на 18 липня 2017 року о 10 годині 00 
хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) для участі в розгляді справи по 
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Добровільне відкликання деякої продукції 
Panasonic

Компанія Panasonic повідомляє про добровільне 
вiдкликання планшетів серії FZ-G1 з акумуляторами 
FZ-VZSU84U або FZ-VZSU97U.  

Наразі було виявлено деякі технологічні збої ви-
робництва, які можуть призвести до короткого зами-
кання, перегріву та займання акумулятора. У зв’язку 
з цим просимо власників планшетів серії FZ-G1 пере-
вірити, чи підпадають їх пристрої під процедуру від-
кликання, що опублікована на офіційному сайті ком-
панії Panasonic та сторінці у Facebook, і діяти відпо-
відно до запропонованих інструкцій.

За довідками звертайтеся за тел. +380-44-490-38-98, 
0-800-309-880 або email: info@ua.panasonic.com.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження відносно Головні Олексія Юрійовича.

Головня Олексій Юрійович, 18.01.1987 року народження, об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня О. Ю. 
тимчасово зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Івано-
ва, будинок 21, проживаючого за адресою: м. Миколаїв, вул. По-
гранична (Чигрина), будинок 80, квартира 16, викликається на 17 
липня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження відносно Свинцицького Сергія Вікторовича.

Свинцицький Сергій Вікторович, 21.02.1985 року народження, 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинциць-
кий С. В. не зареєстрований, проживав без реєстрації за адресою: 
Житомирська область, Володарськ-Волинський район, смт Нова 
Борова, вул. Шевченка, будинок 13-А, викликається на 9 серпня 
2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

 До уваги Валікова Романа Петровича, 19.10.1975 року наро-
дження, ідентифікаційний номер 2768510575, зареєстрованого 
за адресою: 91047, м. Луганськ, вул. Веденіна, 113.

22 лютого 2012 року між мною (Шевляковим Євгеном Вікто-
ровичем, 02.03.1969 року народження, ідентифікаційний номер 
2526300699, адреса для листування: м. Київ, вул. Академіка Ві-
льямса, буд. 5а, кв. 141, тел. 068-867-13-15) як Позикодавцем 
та Вами (Валіковим Романом Петровичем, 19.10.1975 року на-
родження, ідентифікаційний номер 2768510575, зареєстрованим 
за адресою: 91047, м. Луганськ, вул. Веденіна, 113) як Позичаль-
ником був укладений договір позики, відповідно до якого я пе-
редав Вам грошові кошти у розмірі 193 450,00 доларів США, що 
підтверджується розпискою від 22.02.2012 року, які не поверну-
ті Вами.

На підставі вищенаведеного прошу повернути суму позики у 
розмірі 193 450,00 доларів США протягом тридцяти днів від дня 
пред’явлення цієї вимоги, в іншому випадку я буду змушений 
звернутись з позовом до суду за захистом своїх порушених прав 
з вимогою про стягнення з Вас суми позики, процентів від суми 
позики, а також трьох процентів річних від простроченої суми.

Повідомляємо учасників Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Лугтранссервіс» про проведення Загальних 
зборів учасників товариства 15.08.2017 р. об 11-00 годині за 
адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вул. Святошинська, будинок 41, офіс №26.

Порядок денний Загальних зборів учасників ТОВ «ЛТС»: 
1.Про обрання голови та секретаря зборів учасників ТОВ 

«ЛТС». 2.Про зміну місцезнаходження ТОВ «ЛТС». 3.Про змі-
ну відомостей про учасника ТОВ  «ЛТС» Русинову Галину Ми-
колаївну, у зв’язку зі зміною місця реєстрації проживання. 4. 
Про визначення нового складу учасників ТОВ «ЛТС», про за-
твердження розміру статутного капіталу ТОВ «ЛТС» та роз-
міру частки кожного з учасників ТОВ  «ЛТС». 5.Про звільнен-
ня з посади директора ТОВ «ЛТС» Тімченко К. М., у зв’язку з 
поданням заяви про звільнення за власним бажанням. 6.Про 
призначення на посаду директора ТОВ «ЛТС» Русинову Га-
лину Миколаївну. 7. Про затвердження нової редакції Стату-
ту ТОВ «ЛТС», пов’язаної зі зміною місцезнаходження ТОВ 
«ЛТС» та зміною складу учасників Товариства. Проведення 
державної реєстрації змін відомостей ТОВ «ЛТС».

Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись 
15.08.2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем прове-
дення зборів. Для участі у загальних зборах учасникам та 
їх уповноваженим представникам мати при собі документ 
(паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб до-
датково мати при собі довіреність, оформлену згідно вимог 
чинного законодавства.

Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгля-
ду питання на Загальних зборах учасників за умови, що во-
но було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до почат-
ку зборів.

Учасники можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним проведення Загальних збо-
рів учасників ТОВ «ЛТС»  за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, бу-
динок 41, офіс №26, у робочі дні з 9-00 год. до 17-00 год. 
Відповідальна особа — директор ТОВ «ЛТС» Тімченко К. М. 
В день проведення Загальних зборів учасників ТОВ «ЛТС» 
ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком ден-
ним проведення Загальних зборів учасників ТОВ «ЛТС» від-
буватиметься за місцем їх проведення до 10 години 45 хви-
лин 15 серпня 2017 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Сойніковій Тамарі Дмитрівні, 15 січня 1954 року народження, яка прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. № 15 кв.6, на під-
ставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  20, 21 та 22 липня 2017 ро-
ку, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го відділення (з дислокацією в  
м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Соловйова В. В., за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А,  для  проведення слід-
чих дій за Вашою участю в рамках спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22017050000000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Федоренко Евеліна Ро-
бертівна, 03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 21 липня 2017 року о 
15.30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Загублені права 

на управління маломірним 

судном, зареєстровані 

на ім’я Панкіна Ігоря 

Володимировича, 

вважати недійсними.

електричної енергії, тис. кВт•г — 18057,6
теплової енергії, гКал — 15163,39
палива (природного газу), тис. куб. метрів — 1355,04
загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом 

на 20 квітня 2017 р., тис. гривень

— 3476201,881

у тому числі:
будівельних робіт — 1248085,629
устатковання, меблів та інвентарю — 1614136,888
інші витрати — 613979,364
із загальної кошторисної вартості за довідкою замовника виконано 

станом на 1 січня 2017 р., тис. гривень

— 543284,422

у тому числі:
будівельних робіт — 266114,849
устатковання, меблів та інвентарю — 151563,698
інші витрати — 125605,875
у тому числі за пусковими комплексами

перший пусковий комплекс
площа ділянки в межах проектування, гектарів — 1,0375
поверховість — 1, 2, 8, 11
площа забудови, кв. метрів — 402,49
загальна площа будівель, кв. метрів — 26392,84
у тому числі:
лікувально-діагностичного комплексу — 23956,11
підземного паркінгу — 2288,6
трансформаторної підстанції — 103,35
дизельної електростанції — 44,78
корисна площа, кв. метрів — 24082,2
у тому числі:
лікувально-діагностичного комплексу — 21886,9
підземного паркінгу — 2054,58
трансформаторної підстанції — 98,18
дизельної електростанції — 42,54
будівельний об’єм будівель, куб. метрів — 8701,96
у тому числі:
підземного паркінгу — 8050
трансформаторної підстанції — 483,54
дизельної електростанції — 168,42
пропускна спроможність:
відділення радіоізотопної та променевої діагностики, відвідувань 

на зміну

— 12

відділення променевої терапії, відвідувань на зміну — 40
відділення трансфузіології, відвідувань на зміну — 24
місткість паркінгу, місць — 55
кількість створених робочих місць — 227
тривалість завершення будівництва, місяців — 11
річна потреба:
води, тис. куб. метрів — 27,31
електричної енергії, тис. кВт•г — 5901,78
теплової енергії, гКал — 4549,02
палива (природного газу), тис. куб. метрів — 495,73
загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом 

на 20 квітня 2017 р., тис. гривень

— 1494789,489

у тому числі:
будівельних робіт — 612560,899
устатковання, меблів та інвентарю — 587048,058
інші витрати — 295180,532

із загальної кошторисної вартості за довідкою замовника виконано 
станом на 1 січня 2017 р., тис. гривень

— 543284,422

у тому числі:
будівельних робіт — 266114,849
устатковання, меблів та інвентарю — 151563,698
інші витрати — 125605,875

другий пусковий комплекс
площа ділянки в межах проектування, гектарів — 1,4225
поверховість — 2, 8, 9
площа забудови, кв. метрів — 7444,96
загальна площа будівель, кв. метрів — 40286,16
у тому числі лікувально-діагностичного комплексу — 40286,16
корисна площа, кв. метрів — 31500,5
у тому числі лікувально-діагностичного комплексу — 31500,5
будівельний об’єм будівель, куб. метрів — 238091,94
у тому числі лікувально-діагностичного комплексу — 238091,94
місткість комплексу, ліжок — 336
кількість створених робочих місць — 618
тривалість завершення будівництва, місяців — 12
річна потреба:
води, тис. куб. метрів — 38,61
електричної енергії, тис. кВт•г — 12164,37
теплової енергії, гКал — 10614,37
палива (природного газу), тис. куб. метрів — 859,31
загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом 
на 20 квітня 2017 р., тис. гривень

— 1981412,392

у тому числі:
будівельних робіт — 635524,73
устатковання, меблів та інвентарю — 1027088,83
інші витрати — 318798,832

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22 липня 2016 р. № 560 «Про затвердження скоригованого проекту «Будівни-
цтво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалі-
зованої лікарні «Охматдит» по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі міс-
та Києва».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 червня 2017 р. № 402-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати дозвіл 

національному природному парку «Дермансько-Острозький» на розроблення з ура-
хуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною загальною площею 
491,7547 гектара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) 
згідно з додатком, розташованих на території Острозького та Здолбунівського райо-
нів Рівненської області, з подальшим вилученням і наданням їх зазначеному парку в 

постійне користування із зміною цільового призначення для збереження та викорис-
тання національного природного парку.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 червня 2017 р. № 402-р

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, 
розташовані на території Острозького та Здолбунівського районів  

Рівненської області, на які національному природному парку  
«Дермансько-Острозький» надається дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо їх відведення

Для яких потреб надається  
земельна ділянка

Площа земельної  
ділянки, гектарів

За рахунок яких земель 
надається земельна  

ділянка
Рівненська область, усього 491,7547
у тому числі:
Острозький район, усього 174,9
у тому числі
для збереження та використання 
національного природного парку

174,9 землі лісогосподарсько-
го призначення (ліси), 
що перебувають у по-
стійному користуванні 
державного підприєм-
ства «Острозьке лісове 
господарство»

Здолбунівський район, усього 316,8547
у тому числі
для збереження та використання 
національного природного парку

316,8547 землі лісогосподарсько-
го призначення (ліси), 
що перебувають у по-
стійному користуванні 
державного підприєм-
ства «Острозьке лісове 
господарство»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 квітня 2017 р. № 467-р 
Київ

Про скасування розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 21 грудня 2016 р. № 991
Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 21 грудня 2016 р. № 991 «Про передачу цілісного майнового комплексу дер-
жавного підприємства «Дослідне господарство «Шарівка» Інституту сільського гос-
подарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» у відання 
Національної академії наук».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

В Ковельський міськрайонний суд Волинської об-
ласті за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 15, 
на 09 год. 00 хв. 19 липня 2017 року в справі за по-
зовом Бочнюк Оксани Михайлівни до Бочнюка Олек-
сандра Миколайовича про розірвання шлюбу викли-
кається відповідач – Бочнюк Олександр Миколайо-
вич.

В разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тись у його відсутність.

Суддя В. О. Лесик

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Самарського Андрія Володимировича як відпо-
відача в цивільній справі №328/1135/17-ц за позовом Рибако-
ва Костянтина Сергійовича до Самарського Андрія Володими-
ровича, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних ви-
мог на предмет спору Токмацького міського відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юсти-
ції у Запорізькій області, Малашти Тетяни Сергіївни про виклю-
чення запису як батька з актового запису про народження ди-
тини, визнання батьківства та внесення змін до актового запису 
про народження дитини про батька. Судове засідання відбудеть-
ся 20.07.2017 року о 10 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Курдюков В. М.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Ко-
ноненка Миколу Степановича (останнє відоме місце про-
живання: м. Полтава, вул. Кагамлика, 31, корп. 1, кв. 
102) як відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві №554/1183/17 за позовом Кононенко Ніни Іванівни до 
Кононенка Миколи Степановича про встановлення по-
рядку користування квартирою.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. 
18.07.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. На-
вроцького, 5, м. Полтава.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде 
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т. О. Січиокно

Київський районний суд м. Харкова згідно вимог 
ст. 297-5 КПК України, викликає для участі в судо-
вому засіданні 19 липня 2017 р. на 15.00 год. підо-
зрюваного Плакідіна Олександра Арсенійовича, який 
мешкав за останньою відомою адресою: м. Харків, 
вул. О. Зубарєва, 49-А, кв. 20.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Харкова за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал № 14.

У разі неявки Плакідіна Олександра Арсенійовича 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Божко В. В.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. 
Володимирська, 15) викликає в судове засідання фі-
зичну особу-підприємця Жолобіцького Ігоря Вікто-
ровича на 10.30 год. 20.07.2017 року для участі у 
розгляді справи за апеляційною скаргою Гулька Ві-
ктора Володимировича на рішення Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області від 16 бе-
резня 2017 року в справі за позовом Гулька Віктора 
Володимировича до фізичної особи-підприємця Жо-
лобіцького Ігоря Вікторовича про зобов’язання вико-
нати умови договору та стягнення пені за простро-
чення виконання робіт за договором підряду.

Суддя А. С. Сержанюк

Маньківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання по цивільній справ 
№701/425/17-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Приватбанк» до Дядюри Романа Воло-
димировича про стягнення заборгованості, як відпо-
відача Дядюру Романа Володимировича. Судове за-
сідання відбудеться о 09.30 год. 7 серпня 2017 року 
в приміщенні суду за адресою: вул. Соборна, 8, смт 
Маньківка Маньківського району Черкаської облас-
ті. У разі неявки відповідача справа буде розгляну-
та без його участі.

Суддя A. І. Костенко

Фастівський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Мазниченко Юлію Миколаїв-
ну, як відповідачку по цивільній справі №2/381/946/17, 
381/1929/17 за позовом Мазниченко Олени Миколаїв-
ни до Вовк Любові Григорівни, Бойка Владислава Ана-
толійовича, Бойка Валентина Анатолійовича, Мазничен-
ко Юлії Миколаївни, Бойка Анатолія Олександровича про 
визнання права власності на спадкове майно.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена 
на 20 липня 2017 року о 09 год. 15 хв. за адресою: Київ-
ська область, м. Фастів, вул. І. Ступака, 25, каб. 18. Явка 
відповідачки в судове засідання обов’язкова.

Головуючий суддя Ковалевська Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 

р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського 
р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відо-
ме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 
134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 
24.07.2017 на 09 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для 
розгляду кримінального провадження про обвинувачення 
Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 31 липня 2017 
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/1359/17 за позовом Александрової Ганни Миколаїв-
ни до Антабян Андраніка Паносовича (кв-л 60 років СРСР, 
буд. 11, кв. 88, м. Первомайськ, Луганська обл.), третя осо-
ба — Управління служб у справах дітей департаменту пра-
ці та соціальної політики Харківської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав. Відповідач викликається в су-
дове засідання, призначене на 26.07.2017 р. о 10.00 годині в 
приміщення Рубіжанського міського суду, зала судових за-
сідань № 4, для розгляду вказаної справи по суті. Відповіда-
чу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неявки в судове засідання відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності з постановленням заочно-
го рішення. З опублікуванням оголошення, відповідач Анта-
бян Андранік Паносович вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи

Суддя В. В. Москаленко

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Хрящуватенську сільську раду Краснодонсько-
го району Луганської області, як відповідача та Красно-
лучську міську раду, як третю особу, у цивільній справі  
№ 426/8252/17 за позовом Сбітнєва Володимира Єгоро-
вича до Хрящуватенської сільської ради Краснодонсько-
го району Луганської області, треті особи: Приватний но-
таріус Харківського міського нотаріального округу Козо-
ва Ю. Ю., Краснолучська міська рада, Управління Пен-
сійного фонду України в Київському районі міста Харко-
ва, про встановлення факту родинних відносин, визна-
ння права власності на майно та кошти у порядку спад-
кування за законом, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 25 липня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідача та третьої особи.

Суддя C. M. Скрипник

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

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/7653/17 стосовно Булишева Романа Валерійови-
ча, 15.06.1977 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Булишев Р. В., зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Московська, буд. 13, кв. 25.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Булишева Ро-
мана Валерійовича у судове засідання, яке відбудеться 
28 липня 2017 року о 09.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., 
Попова О. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» до Грачо-
ва Ігоря Сергійовича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Відповідач по справі: Грачов Ігор Сергійович (зареє-
стрований за адресою: м. Донецьк, вул. Масловського, 
14/2) викликається на 31 серпня 2017 року о 10.00 год. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідо-
ме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Андреєв

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів у справах за позовами ПАТ «Ук-
рсоцбанк» про стягнення заборгованості на 27 лип-
ня 2017 року:

— на 13.30 годину Догаєва Олега Анатолійо-
вича, м. Ровеньки Луганської області, у справі  
№ 408/8139/16-ц;

— на 13.00 годину Кулік Ольгу Василівну, 1970 р.н., 
та Кулика Едуарда Володимировича, 1970 р.н., м. Ро-
веньки Луганської області, у справі № 408/8196/16-ц.

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

В провадженні Біловодського районного суду Луган-
ської області  перебуває цивільна справа за позовом ПАТ 
«Альфа Банк» до Скіба Марьян Леонідович про стягнен-
ня заборгованості. 

Біловодський  районний суд Луганської області   ви-
кликає Скіба Марьян Леонідович в судове засідання 31 
липня  2017 року о 16-00 для розгляду цивільної спра-
ви за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Скіба Марьян Ле-
онідович про стягнення заборгованості, яке відбудеть-
ся за адресою Біловодського районного суду Луганської 
області  

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
проти позову та докази їх підтвердження. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання та неповідомлення 
суду про причини неявки позов буде розглянутий за його 
відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Карташов О. Ю.

В провадженні Біловодського районного суду Луган-
ської області  перебуває цивільна справа за позовом ПАТ 
«Альфа Банк» до Пшеничного Олексія Анатолійовича 
про стягнення заборгованості. 

Біловодський  районний суд Луганської області   ви-
кликає Пшеничного Олексія Анатолійовича в судове за-
сідання 31 липня  2017 року о 15-30 для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Альфа Банк»  до Пшенично-
го Олексія Анатолійовича про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться за адресою Біловодського районного су-
ду Луганської області  

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
проти позову та докази їх підтвердження. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання та неповідомлення 
суду про причини неявки позов буде розглянутий за його 
відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Карташов О. Ю.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
буд. 231) розглядає цивільну справу за позовом До-
бровольської Ксенії Вікторівни до Добровольсько-
го Олексія Вікторовича (третя особа: Сальков Віктор 
Максимович) про надання дозволу на виїзд за кор-
дон неповнолітньої дитини без дозволу батька.

Відповідач Добровольський Олексій Вікторович, 
08.11.1978 року народження, викликається на 16 го-
дину 24 липня 2017 року та на 09 год. 40 хв. 27 лип-
ня 2017 року до суду, кабінет № 1, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності. 

Суддя Мирошниченко Ю. М.

Згідно з рішенням Одеської обласної ради від 16 черв-
ня 2017 року № 428-VII, комунальні установи «Одесь-
кий обласний Центр здоров’я» (код ЄДРПОУ 02008491), 
місце розташування: 65032, м. Одеса, вул. Ак. Воробйо-
ва, 3, «Одеська обласна наукова медична бібліотека» (код  
ЄДРПОУ 05497293), місце розташування: 65006, м. Одеса, вул.  
Ак. Воробйова, 5, та «Одеські курси підвищення кваліфіка-
ції та перепідготовки молодих медичних і фармацевтичних 
спеціалістів» (код ЄДРПОУ 21009755), місце розташування: 
65117, м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 32 припиняють своє 
функціонування через їх злиття та перетворення в комуналь-
не некомерційне підприємство «Центр здоров’я та комуні-
кацій» Одеської обласної ради, місце розташування: 65017,  
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 1.

Всі претензії кредиторів до вищеназваних юридичних осіб 
приймаються протягом місяця за телефонами: КУ «Одесь-
кий обласний Центр здоров’я» (048)715-06-16, КУ «Одесь-
ка обласна наукова медична бібліотека» (048)720-15-27, 
КУ «Одеські курси підвищення кваліфікації та перепідго-
товки молодих медичних і фармацевтичних спеціалістів» 
(048)750-02-99.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 10 год. 00 хв. 25 липня 2017 ро-
ку як відповідачку Вертелу Ольгу Василівну, останнє відоме 
місце проживання якої: Доненька обл., м. Сніжне, вул. Дон-
ська, буд. 25, кв. 90, по цивільній справі №319/479/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк» в особі філії — Донецьке обласне управлін-
ня АТ «Ощадбанк» до Вертели Ольги Василівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Розгляд спра-
ви відбудеться в залі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька 
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду 
обов’язкова. Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Комунальна установа «Одеський обласний лі-
карсько-фізкультурний диспансер» (код ЄДРПОУ 
02008365) повідомляє, що згідно з рішенням Одесь-
кої обласної ради від 16.06.2017 року № 434-VII про 
припинення комунальної установи «Одеський облас-
ний лікарсько-фізкультурний диспансер» шляхом її 
перетворення у комунальне некомерційне підприєм-
ство «Одеський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер» Одеської обласної ради» прийнято рі-
шення про припинення.

Кредитори можуть заявити свої вимоги протягом 
двох місяців з дня опублікування цього повідомлен-
ня про прийняття рішення про припинення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 65023, 
м. Одеса, 2-й Куліковський провулок, 4.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 
(85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Гаркушенко Людмила Вікторівна, Гаркушенко 
Олександр Миколайович, Гудзенко Світослав Євгенович, Гу-
дзенко Євген Анатолійович викликаються на 25 липня 2017 
року о 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їхню відсутність.

Суддя Хмельова С. М.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по цивільній справі за провадж. 2/431/510/17: 
Кулика Миколу Васильовича, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Чапаєва, буд. 55, с. Кріпенське Антрацитівсько-
го району Луганської області, у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Луган-
ського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Кулика Ми-
коли Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 18 серпня 2017 року об 11 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Довгинцівський районний суд м.Кривого Ро-
гу (адреса суду: 50086, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 3) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 14.08.2017 о 09:15 до Богдан Тімур Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпро-
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Щогалева, буд. 
66) справа № 211/5451/16-ц, суддя Ткаченко С. 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Автозаводський районний суд м.Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 15.08.2017 о 15:00 до Кіценко Михайло Михай-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 39631, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, буд. 14, 
кв. 137) справа № 524/1814/17, суддя Рибалка Ю. 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 58000, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд. 105) викликає відповідача за позовом ПАТ  
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  18.07.2017 о 14:00 до Васєчкін Леонід Іванович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Руданського, буд. 38, кв. 1) справа  
№ 725/2359/17, суддя Іщенко І. 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.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 49006, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  21.07.2017 о 08:40 до Єщеулової Крістіни Андріїв-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 
Звивиста, буд. 51, кв. 1) справа № 204/3200/17, суддя Токар Н. 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.

Повістка 
11-кп/778/1191/17

Апеляційний суд Запорізької області викликає Гаранжа Романа Во-
лодимировича як обвинуваченого на 12.00 год. 25.07.2017 р. за адре-
сою: пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою 
прокурора на ухвалу Приазовського районного суду Запорізької облас-
ті від 01.06.2017 р. Обов’язок – надати паспорт. Поважні причини не-
прибуття на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття – 
в ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Фомін В. А.
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оголошення

У Подільському районному суді м. Києва 2 листо-

пада 2017 року об 11 год. 30 хв. під головуванням 

судді Богінкевич C. M. буде розглядатись цивільна 

справа за позовом Гореславської Олени Яківни до 

Бєльчикова Андрія Володимировича про відшкоду-

вання шкоди, завданої ушкодженням здоров’я та мо-

ральної шкоди.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Гусакова Дениса Вікторовича, 19.01.1981 
р.н., у судове засідання на 07.08.2017 р. о 14.30 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для 
участі у цивільній справі за позовом Гусакової Я. П. 
до Гусакова Д.В. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням та справу бу-
де розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача 
Левченка Олега Сергійовича по цивільній справі за 
позовом Левченко Валентини Петрівни до Левченка 
Олега Сергійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.08.2017 року о 
14.30 годині в приміщенні Золотоніського міськра-
йонного суду за адресою: м. Золотоноша, вул. Шев-
ченка, 76, каб. 303. Явка відповідача обов’язкова. У 
разі неявки справа буде розглядатися без участі від-
повідача.

Суддя В. О. Таратін

Сокирянський районний суд Чернівецької облас-
ті викликає Блінкова Костянтина Анатолійовича, 
24.05.1979 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 63, кв. 320, 
як відповідача в цивільній справі за позовом Блінко-
вої Сніжани Іванівни до Блінкова Костянтина Анато-
лійовича про розірвання шлюбу, в судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 28 липня 2017 
року в залі суду за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Со-
киряни Чернівецької області.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Римлянська Г. О.

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

Проводиться конкурс для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електромашинобудівний завод» 

м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35. 
№ справи 923/1151/15

Замовник, функції у справі  
про банкрутство Арбітражний керуючий Глуховський Олексій Юрійович.

Email Alexsey-likvidator@ukr.net
Поштова адреса 73000. м. Херсон, вул. Купецька, 3, кв.1
Номер телефону +38050605-52-25.

Найменування боржника, код Товариство з обмеженою відповідальністю «Новокаховський електрома-
шинобудівний завод» код.ЄДРПОУ 33246433.

Адреса боржника вул. Першотравнева, 35, м. Нова Каховка, Херсонської області.
Частка держави,  
орган управління Відсутня

Господарський суд, № справи Господарський суд Херсонської області, справа № 923/1151/15

Вимоги до виконавця

– ліцензія суб’єкта на проведення торгів; 
– бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом  
порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведен-
ня аукціону; 
– наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років; 
– наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна 
боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду  
і особливостей майна, що підлягає продажу).

Необхідні документи

– заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням на-
ступних відомостей: повне найменування юридичної особи, ідентифікацій-
ний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходжен-
ня юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв’язку, а також пріз-
вище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків та повідомили про це від-
повідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
– данні щодо особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у 
правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юри-
дичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо 
суми винагороди за проведення аукціону;
– копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має 
право проводити аукціони;
– довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує техніч-
ні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шля-
хом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні що-
до визначення кандидатур організатора аукціону);
– довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік про-
ведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфе-
рі не менше трьох років.

Критерії відбору
– найбільший досвід; 
– найнижча ціна; 
– найменші строки виконання робіт з оцінки.

Місце надання послуг Україна.

Характеристики запитуваних  
послуг (майна)

нерухоме майно (будівлі та споруди виробничого та невиробничого  
призначення), виробниче та невиробниче обладнання, меблі, оргтехніка, 
незавершене виробництво, малоцінні активи, інше.

Кінцевий термін подання заявок 24/07/17
Форма подання заявок письмова або на адресу електронної пошти
Дата розгляду заявок 26/07/17
Повідомлення про результат протягом трьох робочих днів після розгляду заяв

Ліквідатор ТОВ «НКЕМЗ» Глуховський О. Ю.

Новопсковський районний суд Луганської області 
08.12.2016 року ухвалив заочне рішення по цивільній справі  
ЄУ № 420/1706/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Рязанцева 
Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України: зао-
чне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за  
письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рі-
шення може бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

В.о. голови суду О. С. Стеценко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідача – Бобкова Олександра Петрови-
ча (м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 12, кв. 67) по справі  
№ 409/1303/17 (провадження №2/409/663/17) за позовом Хар-
ченко (Бобкової) Лілії Леонідівни про надання дозволу на виїзд 
дитини за кордон без дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 25.07.2017 р. (резервна дата 
28.07.2017 року) о 15.00 годині в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 
08.06.2017 р. по цивільній справі №417/3814/17 за позовом Тюріної 
Юлії Федорівни до Тюріна Романа Анатолійовича про надання дозво-
лу на безперешкодне пересування на тимчасово неконтрольовану те-
риторію (зону проведення АТО) України без згоди та супроводу бать-
ка, в супроводі матері було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги 
задоволені частково. Суддя Дідоренко А. Е.

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

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знахо-
диться цивільна справа за позовом заступника прокурора Одесь-
кої області в інтересах держави в особі Одеської міської ради до 
Аль-Саід Тамам, Погора Олександра Геннадійовича, третя особа: 
Колесниченко Вячеслав Сергійович, про витребування земельної 
ділянки, у зв’язку з чим, повідомляємо відповідача Погору Олек-
сандра Геннадійовича, що судове засідання відбудеться 27 лип-
ня 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Київського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3«б», 
каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Біловодський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів у цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ко-
ровіної Тетяни Миколаївни (17.05.1956 р.н., м. Ровеньки Луган-
ської області) та Коровіна Михайла Івановича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 16 серпня 2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Приморський районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання на 14 серпня 2017 року об 11.00 годині (резервна 
дата 28 серпня 2017 року о 14.00 годині) за адресою: Запорізь-
ка область, м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як відповідача 
Сапелкіна Сергія Валерійовича по цивільній справі № 326/725/17 р 
(провадження № 2/326/288/2017) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Сапелкіна Сергія Валерійо-
вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та 
час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє 
Стрелковій Вікторії Вікторівні, мешканці міста Кадіївки (Стахано-
ва) Луганської області, про ухвалення заочного рішення 17 січня 
2017 року по справі № 428/3662/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідачки, яку може бути подано 
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 
24 липня 2017 року о 10 годині в приміщенні суду за адресою: 
вулиця Першотравнева, 3, місто Миронівка Київської області, 
відбудеться розгляд цивільної справи ЄУН 371/658/17 за позо-
вом Гончаренко Наталії Олександрівни до Гончаренка Олексан-
дра Вікторовича про розірвання шлюбу. В судове засідання ви-
кликається відповідач Гончаренко Олександр Вікторович. В ра-
зі неявки відповідача справа буде розглянута заочно у його від-
сутність.

Суддя Л. О. Капшук

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідачів по цивільній справі за про-
вадж. 2/431/658/17: Курбатова Андрія Леонідовича, 
який зареєстрований за адресою: вул. Петровського, 
110, кв. 25, м. Антрацит Луганської області, Курба-
това Леоніда Миколайовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Октябрська, буд. 71, с. Червона Поляна 
Антрацитівського району Луганської області, Кішку-
на Олександра Володимировича, який зареєстрова-
ний за адресою: вул. Чехова, буд. 8, с. Н. Нагольчик 
Антрацитівського району Луганської області, у судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» до Курбатова Андрія Ле-
онідовича, Курбатова Леоніда Миколайовича, Кішку-
на Олександра Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 18 серпня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцент-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 30.08.2017 о 15:30 до Сєргєєва Віта Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 53020, Дніпропетров-
ська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Степова, буд. 
24) справа № 177/2175/16-ц, суддя Коваль 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.

Жовтневий районний суд Миколаївської області пові-
домляє, що рішенням суду від 26 листопада 2015 року 
позови Вінідіктової Алли Миколаївни до Вінідіктова Іго-
ря Адамовича (останнє відоме місце проживання: с. Ко-
ларівка Жовтневого району Миколаївської області, вул. 
Тітова, 12) про розірвання шлюбу та стягнення аліментів 
на утримання дітей в розмірі 1/2 частини всіх видів заро-
бітку задоволені в повному обсязі.

В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний 
суд Миколаївської області через Жовтневий районний 
суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення, 
рішення буде вважатися таким, що набрало законної си-
ли.

Суддя А. А. Саукова

Володарський районний суд Донецької області (87000, 
Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, пров. 
Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Бондарчук Олени Василівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Бондарчук Олена Василівна ви-
кликається на 3 серпня 2017 року о 10.00 год. до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Подліпенець Є. О.

Марганецький міський суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53970, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Радянська, 72 а) викликає відповідача за позовом ПАТ «Ак-
центбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  07.08.2017 об 11:00 до Воробйов Олек-
сандр Едуардович (останнє відоме місце реєстрації: 53406, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Закам’янка, буд. 
146) справа № 180/913/17, суддя Тананайська Ю. 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.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Красін-
ських, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   20.07.2017 о 08:00 до Кузяк Володимир Григо-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 32400, Хмельниць-
ка обл., Дунаєвецький р-н, с. Пільний Мукарів, вул. Волкова) 
справа № 674/609/17, суддя Артемчук В. М.

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

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Чорнія Ігоря Іванови-
ча як відповідача по цивільній справі №2/381/982/17, 
381/2011/17 за позовом Чорній Марії Іванівни до 
Чорнія Ігоря Івановича про розірвання шлюбу.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 21 липня 2017 року о 09 год. 30 хв. 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.

Я, В’ялов Павло Іванович повідомляю, що я є власником тор-
гового знаку «Пав Ел ПВАНТО» на підставі Свідоцтва на знак для 
товарів і послуг № 186494, зареєстрованого 10 червня 2014 р.  
З метою захисту прав на зареєстрований знак відповідно до п. 
5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і 
послуг» я, як Власник свідоцтва забороняю іншим особам вико-
ристовувати зареєстрований знак щодо товарів і послуг, спорід-
нених з наведеними у свідоцтві, а також позначення, схоже із за-
реєстрованим знаком, що наведений у свідоцтві товарів і послуг 
або споріднених з наведеними у свідоцтві. Попереджую що ваші 
можливі дії порушують ст. 54 Конституції України та ст. 176, 177, 
229 Кримінального кодексу України.

Балтський районний суд Одеської області викликає в су-
дове засідання відповідача Піліпцова Сергія Геннадійовича 
для розгляду цивільної справи за позовом Служби у спра-
вах дітей Балтської райдержадміністрації до Піліпцова Сер-
гія Геннадійовича, за участю третьої особи — КЗ «Балтська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1 І-ІІ ступе-
нів» про позбавлення батьківських прав. Судове засідан-
ня відбудеться 21 липня 2017 року о 09.00 год. у приміщен-
ні Балтського районного суду Одеської області за адресою:  
м. Балта, вул. Кузнечна (Ткаченко), 56, Одеської області.

Суддя І. М. Мясківська

Золочівський районний суд Львівської області викликає Штока-
люка Олександра Васильовича, останнє відоме місце проживання: 
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 16/61, як відповідача по спра-
ві № 445/802/17 (2/445/774/17) за позовом Штокалюк Наталії Володи-
мирівни до Штокалюка Олександра Васильовича про стягнення алі-
ментів.

Судове засідання відбудеться 28.07.2017 року о 14.00 год. у при-
міщенні Золочівського районного суду Львівської області (Львівська 
область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згідно з вимо-
гами ЦПК України, буде розглянута у його відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя О. М. Кіпчарський

Втрачений 

судновий квиток 

КАС-0399К 

на ім’я Дирда Валерій 

Іванович, 

вважати недійсним.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
Дейлі Кевіна Майкла як відповідача по цивільній справі №2/756/3763/17 
(756/6985/17) за позовом Дейлі Наталії Вячеславівни до Дейлі Кевіна 
Майкла про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 18 серпня 2017 року о 12.30 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя A. M. Майбоженко

Білоцеківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Київобленерго» до Гуранської 
Олени Миколаївни про стягнення заборгованості викликає до суду: Гуран-
ську Олену Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Біла 
Церква, вул. Сквирське шосе, 252, кв. 63 Київської області.

Судове засідання відбудеться 03.08.2017 року о 16 год. 00 хв. у приміщен-
ні Білоцеківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київ-
ська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 1.

В разі неявки відповідачки до суду, справу буде розглянуто в її відсутність.
Суддя A. M. Дмитренко

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

25 листопада 2016 року розглянуто цивільну справу №409/1772/16-ц за 

позовом Кулініча Євгена Володимировича до Кулініч Вікторії Володи-

мирівни про розірвання шлюбу та винесено заочне рішення про задо-

волення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл 
(адреса суду: 84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. 
Добровольского, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

20.07.2017 о 15:10 до Струков Віталій Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84116, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Зелена, буд. 39) справа № 243/4423/17, 
суддя Кузнецов Р. В.

20.07.2017 о 15:20 до Чорна Олена Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84107, Донецька обл., 
Слов’янський р-н, м. Слов’янськ, вул. Миру, буд. 4) спра-
ва № 243/4437/17, суддя Кузнецов Р. В.

28.07.2017 о 13:10 до Бондаренко Володимир Мико-
лайович, Бондаренко Лариса Леонідівна, третя особа: 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТА НІК І К» (останнє 
відоме місце реєстрації: 84600, Донецька обл., м. Горлів-
ка, вул. Малинича, буд. 38, кв. 47) справа № 243/5254/17, 
суддя Гусинський М. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та 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.

Автозаводський районний суд м. Кременчука (адреса 
суду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першо-
травнева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

25.07.2017 о 13:30 до Дімітрєва(Прокофьєва) Олена 
Вячеславівна (останнє відоме місце реєстрації: 39627, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодіжна, буд. 27, 
кв. 53) справа № 524/1549/17, суддя Андрієць Д. Д.

27.09.2017 о 13:45 до Саннікова Олена Валентинів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39627, Полтавська 
обл., м. Кременчук, Квартал 287, буд. 16, кв. 229) справа  
№ 524/2214/17, суддя Кривич Ж. О.

05.10.2017 о 10:00 до Долина Анатолій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 25, кв. 53) справа 
 № 524/2010/17, суддя Кривич Ж. О.

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

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 
5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

19.07.2017 об 11:30 до Мирзоєв Фаіг Мехді огли (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., м. Ча-
сів Яр, вул. Західна. буд. 46) справа № 219/4535/17, суддя  
Дубовик Р. Є.

21.07.2017 о 09:00 до Верніо Лариса Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., м. Часів 
Яр, вул. Совнаркома, буд. 10, кв. 2) справа № 219/6080/17,  
суддя Конопленко О. С.

25.07.2017 о 08:50 до Баканов Денис Геннадійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84546, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Гагаріна, буд. 51) справа  
№ 219/3692/17, суддя Конопленко О. С.

16.08.2017 о 08:45 до Кириченко Христина Ігорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., Бах-
мутський р-н, м. Соледар, вул. Вокзальна, буд. 61) справа  
№ 219/3475/17, суддя Фролова Н. 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.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 
Турчанінова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості у судове 
засідання яке відбудеться:

21.07.2017 об 11:10 до Мельніченко Сергій Федорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09106, Київська обл.,  
м. Біла Церква, вул. Таращанська, буд. 161, кв. 131) спра-
ва № 357/4439/17, суддя Цуранов А. Ю.

14.08.2017 о 09:30 до Березюк Сергій Євгенійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09106, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Заярська, буд. 59) справа  
№ 357/4658/17, суддя Бондаренко О. В.

14.08.2017 о 10:00 до Костира (Туркіна)  Юлія Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 09113, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Клінічна буд. 4/1, кв. 25) справа  
№ 357/4636/17, суддя Бондаренко О. В.

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

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

 Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 11) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

      19.07.2017 о 08:00 до Вакарчук Павло Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Гагаріна, буд. 46) справа № 473/1673/17, суддя Лузан Л. В.

      19.07.2017 о 08:10 до Селютіна Оксана Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56501, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Гніліченко, буд. 22) справа № 473/1732/17, суддя Лузан Л. В.

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

Крижопільський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
24600, Вінницька обл., м. Крижопіль, вул. Карла Маркса, 23) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

 08.08.2017 о 10:00 до Довгань Юрій Олексійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 24640, Вінницька обл., Крижопільський р-н,  
c. Жабокрич, вул. Куйбишева, буд. 126) справа № 134/212/17, суддя  
Зарічанський В. Г.

08.08.2017 о 10:00 до Барабаш Ольга Вікторівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 24631, Вінницька обл., Крижопільський р-н,  
с. Заболотне, вул. Леніна, буд. 1) справа № 134/715/17, суддя  
Зарічанський В. Г.

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

Криворізький районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
05.09.2017 о 09:00 до Берестенко Ірина Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 53092, Дні-
пропетровська обл., Криворізький р-н, с. Гейківка, 
вул. Шкільна, буд. 3, кв. 9) справа № 177/130/17, 
суддя Коваль Н. В.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  19.07.2017 о 15:00 
до Чумаков Денис Валентинович (останнє відоме 
місце реєстрації: 84201, Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Подільська буд. 27) справа № 229/1800/17,  
суддя Гонтар 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Соснівський районний суд м. Черкаси (адреса суду: 18000, 
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 316) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

21.07.2017 о 13:30 до Пленько Родіон Олегович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 
30 років Перемоги, буд. 54, кв. 133) справа № 712/5662/17,  
суддя Пересунько Я. В.

21.07.2017 о 09:45 до Хакало Андрій Васильович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 
Рєпіна, буд. 12/1) справа № 712/5826/17, суддя Пересунько Я. В.

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.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адреса 
суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 
72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.07.2017 об 11:30 до Шерстюк Сергій Андрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08330, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Дударків, вул. Леніна, буд. 47б, кв. 39) справа  
№ 359/2896/17, суддя Борець Є. О.

04.08.2017 об 11:30 до Солдатенко Володимир Якович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08304, Київська обл., м. Бо-
риспіль, вул. Матросова, буд. 27) справа № 359/1759/17,  
суддя Борець Є. О.

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.

Чугуївський міський суд Харківської обл. 
(адреса суду: 63500, Харківська обл., м. Чугу-
їв, пл. Леніна, 2) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  31.07.2017 о 08:30 до Стукалов Ігор 
Вячеславович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 63513, Харківська обл., Чугуївський р-н, 
смт Кочеток, вул. Кірова, буд. 2а, кв. 1) справа  
№ 636/3745/16-ц, суддя Ковригін О. С.

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.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. (адреса 
суду: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 
34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

20.07.2017 о 09:40 до Чуніхін Віктор Сергійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоу-
країнка, вул. Матросова, буд. 8) справа № 396/792/17, суддя  
Шепетько В. І.

20.07.2017 о 09:40 до Жернова Галина Євгеніївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 27100, Кіровоградська обл., м. Но-
воукраїнка, вул. Кірова, буд. 180) справа № 396/761/17, суддя  
Шепетько В. І.

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.

Роменський міськрайонний суд Сумської 
обл. (адреса суду: 42000, Сумська обл., м. Ром-
ни, вул. Леніна, 12) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  20.07.2017 о 08:30 до Чоні Людмила Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 42083, Сум-
ська обл., Роменський р-н, с. Перекопівка) спра-
ва № 585/1994/17, суддя Євлах О. О.

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.

Кролевецький районний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 41300, Сумська обл., м. Кроле-
вець, вул. Франка, 13) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  15.09.2017 о 14:00 до Селюк Володи-
мир Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 
16531, Сумська обл., Кролевецький р-н, с. Алти-
нівка) справа № 579/882/17, суддя Моргун 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Млинівський районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 35100, Рівненська обл., смт Мли-
нів, вул. Ватутіна, 7) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  19.07.2017 о 10:00 до Сосновська Лілія Пе-
трівна (останнє відоме місце реєстрації: 35133, 
Рівненська обл., Млинівський р-н, с. Торгови-
ця, вул. Суворова, буд. 34) справа № 566/579/17, 
суддя Хомицька А. 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.

Кривоозерський районний суд Миколаїв-
ської обл. (адреса суду: 55104, Миколаївська 
обл., смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1-а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться      20.07.2017 о 09:00 
до Бродовський Вадим Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 55150, Миколаївська 
обл., Кривоозерський р-н, с. Бурилове, вул. Мо-
лодіжна, буд. 178) справа № 479/456/17, суддя 
Репушевська 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Трускавецький міський суд Львівської облас-
ті (адреса суду: 82200, Львівська обл., м. Трус-
кавець, вул. Річки, 19) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  01.08.2017 об 11:00 до Величко Ві-
ктор Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Дани-
лишиних, буд. 51, кв. 37) справа № 457/108/17,  
суддя Марчук В. І.

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.

Червоноармійський районний суд Житомир-
ської обл. (адреса суду: 12200, Житомирська 
обл., смт Червоноармійськ, вул. Леніна, 117) по-
відомляє  про те, що по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

17.02.2017 до Нігов Олексій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12430, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н., с. Станишівка, 
вул.Ватутіна, буд.  2) справа № 292/406/16-ц,  
суддя Гуц О. В.

Було ухвалено заочне рішення, позовна ви-
мога задоволена повністю або частково

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
шляхом подання заяви протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.

Зміївський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 63400, Харківська обл., м. Змі-
їв, вул. Леніна, 6) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  19.07.2017 о 08:15 до Козир Вадим Сергі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 64701, 
Харківська обл., м. Зміїв, пров. Яблучний, буд. 
12) справа № 621/203/17, суддя Овдієнко В. 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.

Чернівецький районний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 24100, Вінницька обл., Чернівець-
кий район, с. Мазурівка, вул. Суворова, 18) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 20.07.2017 о 10:00 до 
Цимбалюк Інна Василівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 24133, Вінницька обл., Чернівець-
кий р-н, c. Моївка, вул. Першотравнева буд. 45, 
кв. 45) справа № 150/354/17, суддя Кушнір Б. Б.

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.

Чуднівський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 13200, Житомирська обл., 
смт Чуднів, вул. 50 років Жовтня, 3) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться 04.09.2017 о 08:30 до Андру-
щенко Володимир Якович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 13222, Житомирська обл., Чуд-
нівський р-н, с. П’ятка, вул. Чуднівська буд. 22) 
справа № 294/797/17, суддя Мандро 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Коростенський міськрайонний суд Житомир-
ської обл. (адреса суду: 11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 01.08.2017 о 08:30 до 
Гаковичев Олександр Петрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 11573, Житомирська обл., Ко-
ростенський р-н, с. Іванівка, вул.Київська, буд. 
18) справа № 279/731/17, суддя Шульга О. 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.

Жмеринський міськрайонний суд Вінниць-
кої обл. (адреса суду: 23100, Вінницька обл.,  
м. Жмеринка, вул. Образцова, 6) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  19.07.2017 о 09:00 до Мазурен-
ко Василь Васильович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 23112, Вінницька обл., Жмеринський 
р-н, с. Почапинці, вул. Леніна, буд. 7) справа  
№ 130/844/17, суддя Вернік В. 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.

Сторожинецький районний суд Чернівець-
кої обл. (адреса суду: 59000, Чернівецька обл., 
м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 19.07.2017 о 16:00 до Реус 
Вадім Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 59000, Чернівецька обл., м. Сторожи-
нець, пров. Клинівський 1-й, буд. 10) справа  
№ 723/1311/17, суддя Дедик Н. П.

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.

Першотравневий районний суд м. Чернівці 
(адреса суду: 58000, Чернівецька обл., м. Чер-
нівці, вул. Головна, буд. 105) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  19.07.2017 о 10:30 до Пав-
люк Микола Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 58023, Чернівецька обл., м. Чер-
нівці, вул. Руська, буд.  289а, кв. 32) справа  
№ 725/1850/17, суддя Стоцька Л. 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.

Галицький районний суд м. Львова (адреса 
суду: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Чо-
ловського, 2) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ «Акцентбанк», про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться  
31.07.2017 о 10:30 до Гуменюк Олександр Улья-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 79071, 
Львівська обл., м. Львів, пл. Ринок, буд. 3, кв. 
19) справа № 461/2757/17, суддя Радченко В. Є.

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.

Жашківський районний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, 
вул.Чапаєва, 8) повідомляє  про те, що  по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

12.06.2017 до Дзюбенко Людмила Григо-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 19221, 
Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Павлівка, 
вул.Корсунська, буд. 10) справа № 693/260/17,  
суддя Шимчик Р. В.

Було ухвалено заочне рішення, позовна ви-
мога задоволена повністю або частково

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
шляхом подання заяви протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +19 +24 Черкаська +9  +14 +19 +24
Житомирська +9  +14 +19 +24 Кіровоградська +9  +14 +19 +24
Чернігівська +9  +14 +18  +23 Полтавська +9  +14 +19 +24
Сумська +9  +14 +18  +23 Дніпропетровська +10  +15 +22  +27
Закарпатська +9  +14 +19 +24 Одеська +12  +17 +22  +27
Рівненська +9  +14 +19 +24 Миколаївська +12  +17 +25  +30
Львівська +9  +14 +19 +24 Херсонська +13  +18 +25  +30
Івано-Франківська +9  +14 +19 +24 Запорізька +12  +17 +25  +30
Волинська +9  +14 +19 +24 Харківська +10  +15 +22  +27
Хмельницька +9  +14 +19 +24 Донецька +13  +18 +25  +30
Чернівецька +9  +14 +19 +24 Луганська +13  +18 +25  +30
Тернопільська +9  +14 +19 +24 Крим +13  +18 +25  +30
Вінницька +9  +14 +19 +24 Київ +11  +13 +21  +23

Укргiдрометцентр

Тінь зникає, коли 
приходять правоохоронці

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. У Сумах правоохоронці викрили тіньовий центр, при-
четний до фінансування тероризму.

Про це повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, вказавши, 
що в місті діяла підпільна структура, організатори якої займалися не-
законними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих 
підприємствами на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводили операції з 
легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім го-
тівку (російські рублі) переправляли на тимчасово окуповані бойови-
ками території. При цьому використовували обігові кошти російських 
банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії в Україну.

Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за 
місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 
10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйони гривень, 22 ти-
сячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема колек-
ційних монет. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258-5 (фі-
нансування тероризму) Кримінального кодексу України, за яким три-
вають невідкладні слідчі дії.

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

НАОДИНЦІ З ПРИРО-
ДОЮ. Пора літніх мандрів 
приваблює дедалі більше 
любителів подорожей. Зо-
крема на Черкащині в ці дні 
з’являється чимало туристів, 
любителів провести відпуст-
ку на природі, помилувати-
ся чарівними краєвидами та 
подихати свіжим повітрям. 
Однак разом із захопленим 
вигуками від мальовничих 
місць частенько лунають і за-
клики про допомогу. 

Нещодавно група юних 
мандрівників з Черкас натра-
пила на ціле лігво плазунів 
поблизу  Білозір’я Черкась-
кого району. На щастя, обі-
йшлося без укусів, але ту-
ристи  були неабияк наляка-
ні. В обласному центрі плазун 
також наробив галасу. Він за-
повз у приватний будинок та 
не на жарт налякав його ха-
зяйку. На місце пригоди на-
віть викликали представни-
ків ДСНС. Але півтораметро-

вою змією виявився звичай-
ний вуж.

Екскурсовод Національно-
го історико-культурного за-
повідника «Чигирин» Ольга 
Галушко нещодавно побачи-
ла й сфотографувала в Хо-
лодному Яру гадюку Ніколь-
ського. Про зустріч з отруй-
ною твариною вона написа-
ла у соцмережі та закликала 
людей бути обережними. Як 
зазначила дослідниця приро-
ди на своєму сайті, «це рід-
кісна, особливо на території 
Правобережної України, га-
дюка. Її довжина може сяга-
ти 80 сантиметрів і більше. 
Вельми красива пані. Чорна 
як ніч. Досить спокійний ха-
рактер, коли її не чіпати. Ви-
повзає на сонце погрітися не 
далі двох метрів від гнізда. Ін-
стинкт захисту потомства до-
сить виражений. Тому не чі-
пайте її і гніздо, і вона вас не 
зачепить. Але коли помітили 
— не раджу ходити за нею чи 
навколо. Отруйна».

Як зауважує директор чер-
каського зоопарку Євген Ван, 

люди стосовно плазунів час-
то піднімають зайвий галас. 
Смертельно отруйні змії чи 
комахи, принаймні на терито-
рії Черкащини, не водяться. 
Однак певної шкоди здоров’ю 
деякі з місцевих плазунів за-
вдати можуть. На Черкащині 
водяться три види гадюк. Усі 
вони є в експозиціях зоопар-
ку: це гадюка звичайна, га-
дюка Нікольського та степо-
ва. Їх просто не потрібно чіпа-
ти. Самі хижаки намагаються 
триматися якнайдалі від лю-
дей.

Кого ж, окрім змій, ще слід 
остерігатися мандрівним лю-
дям? Останнім часом почали 
з’являтися повідомлення про 
павука тарантула. Його укус, 
кажуть фахівці, також отруй-
ний, однак серйозної загро-
зи людям не становить. На-
багато гірше, коли вкусить 
павук каракурт, якого ще на-
зивають чорною вдовою. Йо-
го укус у 50 разів отруйніший, 
ніж тарантула. Без належ-
ної медичної допомоги люди-
на може померти. Такі паву-

ки на території Черкащини не 
трапляються. Однак ці отруй-
ні комахи мешкають у Кірово-
градській області, отож мо-
жуть з’явитися і в сусідніх.

Ще одну небезпеку для 
любителів природи станов-
лять кліщі, які минулого мі-
сяця принесли черкащанам 
чимало проблем. Вони по-
ширені не тільки в лісах і 
парках, а й у міських скве-
рах. Укус кліща небезпеч-
ний зараженням енцефалі-
том і хворобою Лайма. 

Медики скаржаться на 
брак сироватки від  небез-
печних отруєнь, однак при 
укусах все-таки  слід звер-
татися до лікарів. Дирек-
тор департаменту охорони 
здоров’я Черкаської місь-
кої ради Олег Стадник реко-
мендує звернутися до при-
ймального відділення лікар-
ні швидкої невідкладної до-
помоги. Правильно обробле-
на рана та своєчасне звер-
нення до медпрацівників — 
все це запобігає можливим 
важким наслідкам. 

У мандрах не завадить пильнувати плазунів

фОТОфАкТ

ХОРТИЦЯ-2017.   Козаки виростають з коза-
чат. Так вирішили на Запоріжжі і організували на  
острові Хортиця дитячий навчально-тренуваль-
ний табір «Хортиця 2017». Громадська організа-
ція ветеранів АТО «Честь та Гідність», клуб кіо-
кушин карате «Борисфен» та управління моло-
ді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА 
обіцяють юним не лише оздоровлення, а й наці-
онально-патріотичне виховання, розвиток лідер-
ських якостей, формування активної громадян-
ської позиції.

Протягом тижня діти та підлітки з усієї України 
віком 7 —17 років житимуть у наметовому містеч-
ку, де під керівництвом досвідчених тренерів ві-
зьмуть участь у різноманітних культурних тренін-
гових заходах та спортивних змаганнях. Особли-
вість табору — те, що до його складу увійшли ді-
ти учасників АТО і тимчасових переселенців.

Заплановані у козачат і екскурсії. Зокрема,  до 
місця дислокації 55-ї артбригади. Вихованці та-
бору відвідають музей техніки «Фаетон» та істо-
рико-культурний комплекс «Запо розька січ».

«Динамо» зіграє з «Янг Бойз»
Ганна РОМАШКО  

для «Урядового кур’єра»

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. Матчем за Суперкубок України сьогодні в Оде-
сі відкривається новий сезон у вітчизняному футболі: чинний володар 
трофею київське «Динамо» знову зустрінеться з «Шахтарем». А вчо-
ра в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікацій-
ного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Свого першого суперника в новому 
єврокубковому сезоні  отримало і «Динамо»,  яке було сіяним при же-
ребкуванні представників ліг. Команда Олександра Хацкевича зіграє 
проти швейцарського клубу «Янг Бойз». 

Перші матчі цього етапу відбудуться 25—26 липня, матчі-відповіді — 
1—2 серпня. «Динамо» спершу прийматиме команду з Берна у Києві.

«Початок кожного сезону є дуже хвилюючим. Ми працювали з 
хлопцями понад три тижні. Завдання у «Динамо» одне — перемага-
ти у кожному турнірі. У нас будуть ігри через три дні на четвертий. 
Необхідно досягати успіху в кожній. А позитивним результатом для  
команди буде вихід до групового турніру Ліги чемпіонів», — заявив у 
четвер головний тренер ФК «Динамо» Олександр Хацкевич, повідо-
мляє прес-служба столичного клубу. 
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