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Згідно зі змінами 
до держбюджету, 
програму «Доступні ліки» 
додатково профінансують 
на 200 мільйонів гривень

У Донецькій 
області реалізують 
програму 
підтримки малого 
підприємництва

ІНІЦІАТИВА

Аграрії з науковцями звірили жнивні годинники
УРОЖАЙ-2017. Під егідою Миронівського інституту пшениці імені В. Ремесла на базі 
дослідного господарства «Правдинське» на Сумщині пройшов всеукраїнський День поля

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Державне підприємство «Прав
динське», що у Великописа

рівському районі, знане не тіль
ки на Слобожанщині, а й далеко 
за її межами. Господарство одне 

з базових славнозвісного Миро
нівського інституту пшениці іме
ні В. Ремесла і ось уже впродовж 
багатьох років аграрний флаг
ман області й України завдя
ки тісному поєднанню хлібороб
ського досвіду і найсучасніших 
досягнень аграрної науки.

У Дні поля взяли участь пред
ставники сільськогосподарських 
формувань та їхні партнери із 
Сумської, Полтавської, Хар
ківської, Черкаської, Дніпро
петровської та інших областей. 
Як образно зазначив директор 
ДГ «Правдинське» Юрій Сит

ник, учасники не тільки звірили 
жнивні годинники, а й спроекту
вали ситуацію на наступний мар
кетинговий рік з урахуванням 
тонкощів у забезпеченні високо
якісним насіннєвим матеріалом, 
технікою, добривами, викорис
танні новітніх технологій тощо.

Окреслюючи коло актуаль
них питань, т. в. о. директо
ра департаменту агропро
мислового розвитку Сумсь
кої ОДА Петро Тур
чин а кцентував на тому, 
що їх успішно вирішу
ють у «Правдинському». 4

АКТУАЛЬНО. «УК» з’ясовував, чи зміниться ситуація 
на споживчому ринку після ухвалення профільного закону
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Прем’єр-міністр про перспективу 
бюджетного процесу 2018 року 

ТОП-100 
зберігає позиції

ДЕРЖСЕКТОР. Мінекономрозвитку оприлюднило звіт діяль-
ності 100 найбільших державних підприємств за січень — ве-
ресень 2016 року. Структура портфеля ТОП-100 держкомпаній 
порівняно з аналогічним періодом позаторік не зазнала змін. 
Найбільші активи сконцентровано в нафтогазовій (НАК «Наф-
тогаз України»), транспортній (ПАТ «Укрзалізниця») й елек-
троенергетичній галузях (ДП НАЕК «Енергоатом»). Показник 
EBITDA (цифри прибутку підприємств за винятком обслугову-
вання боргу, амортизаційних відрахувань і податку на прибу-
ток) цього портфеля зріс майже у 2,5 раза, сягнувши 86 мільяр-
дів гривень.

Усі сектори портфеля, за винятком хімічної та вугільної про-
мисловості, продемонстрували позитивну динаміку чистого до-
ходу. Портфель отримав прибуток 40 мільярдів гривень, а торік 
компанії закінчили з прибутком 2 мільярди. Загальна балансо-
ва вартість активів портфеля держкомпаній становила 1351 мі-
льярд гривень, що на 14,9% більше, ніж наприкінці 2015 року. 
Зростання чистого прибутку ТОП-100 зумовлене збільшенням 
чистого прибутку в нафтогазовому та енергетичному секторах. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

113 тонн     
гуманітарної допомоги спрямував 

Міжнародний комітет Червоного 
Хреста на тимчасово окуповані 

території Донбасу

«Уряд 
пропонуватиме 

парламенту закласти 
не менше мільярда гривень 

на цільову підтримку 
програми відновлення 

фермерства».

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

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє 
Халіну Яну Валентинівну, що по цивільній справі 621/243/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Халіної Яни Валентинівни про 
стягнення суми ухвалено заочне рішення.

Суд вирішив:
позов задовольнити.
Стягнути з Халіної Яни Валентинівни на користь Публіч-

ного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» 24 257 (двадцять чотири тисячі двісті п’ятдесят сім) 
грн 95 коп. заборгованості за кредитним договором б/н від 
18.07.2012 року, станом на 31.12.2016 року, які перерахува-
ти на рахунок №29092829003111, МФО 305299.

Стягнути з Халіної Яни Валентинівни на користь Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» 1600 (одну тисячу шістсот) грн 00 коп. на відшкоду-
вання витрат по сплаті судового збору; 348 (триста сорок ві-
сім) грн 00 коп. на відшкодування витрат на оголошення в 
газеті про час і місце судового розгляду, які перерахувати на 
рахунок №29092829003111, МФО 305299.

Заочне рішення може бути переглянуте Зміївським ра-
йонним судом Харківської області за письмовою заявою від-
повідачки.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути пода-
но відповідачкою протягом десяти днів з дня отримання йо-
го копії.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загально-
му порядку до апеляційного суду Харківської області через 
Зміївський районний суд шляхом подання апеляційної скар-
ги протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Овдієнко В. В.

Крюківський районний суд м. Кременчука (адреса су-
ду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 
буд. 37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться: 06.09.2017 об 11:30 до Тронза Олек-
сій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Котлова, буд. 4) справа  
№ 537/2363/17, суддя Сьоря С. I.

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

Решетилівський районний суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 38400, Полтавська обл., смт Решетилівка, вул. Леніна, 
24) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:  28.07.2017 о 08:30 до Юнашева Людмила Антонів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 38413, Полтавська обл., 
Решетилівський р-н, с. Покровське (Жовтневе), вул. Сверд-
лова, буд. 1) справа № 546/231/17, суддя Беркута Л. Г.

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

Семенівський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38200, Полтавська обл., смт Семенівка, вул. Шевченка, 
31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться: 08.08.2017 о 13:00 до Хоменко Владислав Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 38240, Полтав-
ська обл., Семенівський р-н, с. Жовтневе, вул. Леніна, буд. 1) 
справа № 547/65/17, суддя Харченко В. Ф.

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.

Драбівський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19800, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Леніна, 67) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:   
17.11.2017 о 09:30 до Кривошей Олег Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19801, Черкаська обл., смт Дра-
бів, вул. Романюка, буд. 12) справа № 692/644/17, суддя  
Задорожній В. П.

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

Полонський районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Щорса, 
5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться: 01.11.2017 о 09:30 до Іскрун Тетяна Євгенівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 67801, Хмельницька обл.,  
м. Полонне, вул. Ак. Герасимчука, буд. 193, кв. 1) справа  
№ 681/279/17, суддя Горщар А. Г.

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.

Кегичівський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 
64000, Харківська обл., м. Кегичівка, вул. Миру, 26) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 
31.07.2017 о 08:30 до Тімченко Юлія Валентинівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64020, Харківська обл., Кегичів-
ський р-н, с. Слобожанське (Чапаєве), вул. Жовтнева, буд. 9, 
кв. 6) справа № 624/369/17, суддя Куст 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.

Корабельний районний суд м. Миколаєва (адре-
са суду: 54051, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 
Самойловича, 29 а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

06.09.2017 о 16:00 до Миковець Андрій Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 54037, Микола-
ївська обл., м. Миколаїв, вул. Зої Космодем’янської, 
буд. 56) справа № 488/1785/17, суддя Селіщева Л. І.

 19.09.2017 о 09:15 до Трофимишин Андрій Юрі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 54001, Ми-
колаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новобудівна, буд. 
421) справа № 488/1654/17, суддя Селіщева Л. І.

19.09.2017 о 09:25 до Ілющенко Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 54001, Ми-
колаївська обл., м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілець-
кої Дивізії, буд. 91-Б, кв. 8) справа № 488/1658/17,  
суддя Селіщева Л. І.

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

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 4) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:      
27.07.2017 о 10:00 до Шапран Денис Вячеславович (останнє 
відоме місце реєстрації: 19313, Черкаська обл., Лисянський 
р-н, с. С. Попівка) справа № 700/232/17, суддя Яценко Г. 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.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 16610, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевчен-
ка, 57 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться: 06.11.2017 о 09:00 до Шулятицька Світла-
на Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 16600, Чер-
нігівська обл., м. Ніжин, вул. Ломоносова, буд. 28) справа  
№ 740/2152/17, суддя Пантелієнко В. Г.

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.

Брусилівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 12600, Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермон-
това, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться: 10.10.2017 о 10:00 до Глушковська Любов Мар-
ківна (останнє відоме місце реєстрації: 12643, Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Скочище, вул. Залізнична, буд. 1) 
справа № 275/363/17, суддя Зайченко Є. О.

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

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця,  вул. Незалеж-
ності, 47) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться: 26.07.2017 о 16:00 до Москалюк Наталія Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 17402, Чернігів-
ська обл., м. Бобровиця, вул. Відродження, буд. 18) справа 
№ 729/531/17, суддя Бойко В. І.

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

Талалаївський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Леніна, 38) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

27.07.2017 о 10:00 до Авєріна Любов Костянтинівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 17200, Чернігівська обл., смт Та-
лалаївка, вул. Щорса, буд. 14) справа № 747/327/17, суддя  
Тіщенко Л. 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.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться: 26.07.2017 о 10:00 до Ні-
колаєва Валентина Михайлівна (останнє відоме місце реє-
страції: 52315, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, 
с. Семенівка, вул. Кірова, буд. 15) справа № 178/626/17,  
суддя Лісняк В. В.

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

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11000, Житомир-
ська обл., м.Олевськ, вул. Володимирська, 7) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться: 26.07.2017 о 10:00 до Попова Юлія Леонідівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 11056, Житомирська обл., Олевський р-н, смт Бучмани, вул. Жовтнева, 
буд. 6, кв. 7) справа № 287/212/17-ц, суддя Ковальчук М. 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.

Коростишівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 12500, Жито-
мирська обл., м. Коростишів, вул. К. Маркса, 52) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться: 27.07.2017 о 08:30 до Салійчук Андрій Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 12500, Житомирська обл., Коростишівський р-н., с. Стрижівка, 
вул. Шевченківська, буд. 34) справа № 280/96/17, суддя Щербаченко 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.

Корольовський районний суд м.Житомира (адреса суду: 10014, Житомирська 
обл., м. Житомир, Соборний майдан, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 
08.09.2017 о 12:20 до Островський Максим Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Корольова, буд. 44а, кв. 
11) справа № 296/1820/17, суддя Шалота К. 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 
84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

10.08.2017 о 09:15 до Ричкова Наталія Миколаївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84510, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Трудова,  
буд. 7) справа № 219/5629/17, суддя Радченко Л. А.

27.07.2017 о 10:00 до Салада Інна Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Патриса Лумум-
би, буд. 109, кв. 3) справа № 219/3428/17, суддя Давидовська Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Запорізький районний суд Запорізької обл. (адреса 
суду: 69089, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Істомі-
на, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться: 03.08.2017 о 09:30 до Галай-
дюк Наталія Петрівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 70410, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Лукаше-
ве, вул. Щаслива, буд. 28) справа № 317/661/17, суддя  
Сакоян Д. І.

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

Білокуракинський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92200, Луганська обл., смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:  21.09.2017 
о 15:00 до Лігус Ірина Віталіївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 92017, Луганська обл., Лутугинський р-н.,  
с. Комсомолець, вул. Комсомольська, буд. 11) справа 
№ 409/540/17, суддя Третяк О. Г.

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

Старобільський районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 
Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться: 27.07.2017 о 08:00 
до Афанасьєвський Дмитро Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92701, Луганська обл.,  
м. Старобільськ, вул. 3 Інтернаціональна, буд. 15) справа  
№ 431/1830/17, суддя Пелих О. О.

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

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.07.2017 о 09:30 до Остроухова Галина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 24000, Вінниць-
ка обл., м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, буд. 2, кв. 8) справа № 138/1520/17, суддя Жикевич Т. Б.

27.07.2017 о 09:30 до Василишина Наталія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 24000,  
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Грецька, буд. 2, кв. 28) справа № 138/1501/17, суддя  
Жикевич Т. Б.

10.08.2017 об 11:00 до Чигаровська Світлана Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 24002, Вінницька 
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, буд. 14, кв. 7) справа № 138/1598/17, суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цьо-
го оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 
Дружби народів, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться: 26.07.2017 о 08:30 до Ігнатов Генадій 
Аркадійович (останнє відоме місце реєстрації: 55001, Мико-
лаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників , буд. 
7, кв. 93) справа № 486/557/17, суддя Савін О. І.

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

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області ви-
кликає в судове засідання Горбатко Галину Андріївну, 18.11.1947 
року народження, останнє відоме місце реєстрації та мешкання: 
Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Заводська, буд. 
3, кв. 45, як відповідачку по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Горбатко Галини Андріївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Судове засідання відбудеться 28 серпня 
2017 року о 08 год. 30 хв. за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Жовті Води, вул. Маяковського, 129, зал судових засідань №2.

У відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення, відповідачка вважається повідомленою про час 
і місце розгляду справи і у разі неявки відповідачки справа буде 
розглянута без її участі.

Суддя В. В. Кучма

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

Номер лота: № Q81226b12350- Q81226b12353
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова), земельні ділянки, 

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

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 09.08.2017 

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/15693-5959

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Кічеровського Василя Васильовича, як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної 
справи за позовом Журавської Вікторії Олександрів-
ни до Кічеровського Василя Васильовича про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд за межі України ди-
тини без згоди та супроводу батька, яке відбудеться 
26 липня 2017 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата 
судового засідання — 31 липня 2017 року о 09 год. 
00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного су-
ду за адресою: вул. Українська, 28, смт Ново псков 
Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Овідіопольський районний суд Одеської об-
ласті викликає Грабаренко Лідію Вікторівну (ІПН: 
2257115948) та Мартиченка Віктора Миколайо-
вича (ІПН: 2949812895), як відповідачів по ци-
вільній справі № 509/1335/15-ц за позовом ПАТ 
АБ «Укргазбанк» до Грабаренко Лідії Вікторівни 
(ІПН: 2257115948) та Мартиченка Віктора Мико-
лайовича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 24.07.2017 ро-
ку о 13.00 год. у приміщенні Овідіопольсько-
го районного суду Одеської області за адресою: 
67801, вул. Берегова, 9, смт Овідіополь Одесь-
кої області.

Суддя А. І. Бочаров

Попаснянський райсуд Луганської обл.  

(м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає відпо-

відача Степаненка Миколу Івановича, 21.04.1957 

р.н. (Луганська обл., м. Попасна, вул. Ціолков-

ського, б. 23, кв. 23), справа № 423/896/17 на 

25.07.2017 р. о 08.30 год. за позовом КС «Ком-

паньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої 

участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко
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оголошення

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької об-
ласті (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Дерев’янкіна Сергія Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачений Дерев’янкін Сергій Володимирович, 
28.12.1982, року народження, викликається на 31 липня 
2017 року о 09.00 годині та 13 вересня 2017 року на 09.00 
годину до суду в кабінет № 10 з паспортом, для участі у роз-
гляді справи.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутність. 

Суддя Томілін О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/2849/17 за по-
зовом Органу опіки та піклування до Лодинюк А. О. про по-
збавлення батьківських прав, стягнення аліментів. Відпові-
дач у справі Лодинюк Антоніна Олександрівна, 18.06.1992 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, с. 
Солодке, Мар’їнський р-н, вул. Октябрьська, буд. 2, виклика-
ється до суду на 15 год. 30 хв. 2 серпня 2017 року (корп. №2,  
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

 Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальну справу № 234/12095/16-к (про-
вадження № 1-кп/234/542/16) за обвинуваченням 
Коровченка Артема Вікторовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 187 КК Укра-
їни. Обвинувачений Коровченко Артем Вікторович, 
22.10.1985 р.н., який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Леоніда Бикова, 
буд. 1, кв. 141, викликається на 31.07.2017 року об 
11.30 год. до суду, каб. №23, для участі у розгляді 
справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе-
дяніна Максима Сергійовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мі-
крорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергі-
йовича у підготовче судове засідання на 27 липня 2017 року 
о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 31 липня 2017 року об 11.00 го-
дині в приміщенні Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка об-
винуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням 
Шестакова Костянтина Вікторовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Херсон, вул. 
Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Ві-
кторовича у підготовче судове засідання на 26 липня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу №233/2518/17 за позовом 
Шевченко Н. С. до Шевченка О. Р. про стягнення аліментів. 
Відповідач у справі Шевченко Олександр Романович, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Подбєльського, буд. 12, викликається до суду на 11.30 
годину 4 серпня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 761/34991/16-к за обвинувачен-
ням Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України проживаючого за адресою: Російська Федерація, 
Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторо-
вича в судове засідання на 31 липня 2017 року о 10 годині 
00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2, каб. №17.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Радвановську Юлію Анатоліївну, 14.09.1981 
року народження, зареєстровану: м. Сімферополь, АР 
Крим, вул. Хрустальова, 97, кв. 94, у підготовче судо-
ве засідання за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні № 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК 
України на 10.00 годину 9 серпня 2017 року в приміщен-
ні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, 
у колегії суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. У разі не-
явки обвинуваченої в суд, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий за 
процедурою спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Шакура Дмитра Олександровича, 21.04.1973 
року народження, зареєстрованого: м. Севастополь, 
АР Крим, вул. Соловйова, 1, проживаючого: м. Севас-
тополь, АР Крим, вул. Колобова, 15, кв. 247, вул. Хрус-
тальова, 167-Б, кв. 40, у підготовче судове засідання за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 42015161010001139 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України на 12.00 годину 9 серпня 2017 року в приміщен-
ні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, 
у колегії суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. У разі не-
явки обвинуваченого в суд, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий за 
процедурою спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження відносно Кухарішена 
Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильовича, обви-
нувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання виклика-
ються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Голо-
вещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 27 липня 
2017 року о 15.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинувачених в порядку спе-
ціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва пові-
домляє Шуленкова Володимира Миколайо-
вича, що судове засідання у справі за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Шуленкова В. М. 
про стягнення заборгованості відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з.  
№ 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 
9 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

У разі неявки в судове засідання без по-
важних причин, справа буде розглянута за 
вашої відсутності на підставі наявних у ній 
доказів.

Акопян Гаяне Нерсіківна, 20.02.1983 р.н., останнє відоме місце проживання 
якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Енергетик, буд. 4, кв. 3, Акопян Нерсік Ле-
вонович, 20.09.1948 р.н., Акопян Марина Аветівна, 16.09.1961 р.н., останнє відо-
ме місце проживання яких: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Енергетик, буд. 4, кв. 
2, викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідачі по цивільній справі № 227/1579/17 за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Акопян Гаяне Нерсіківни, Акопяна Нерсіка Левоновича, Акопян Марини Аветівни 
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 27.07.2017 року об 
11.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як відповідача Клубочкіна Ана-
толія Володимировича в судове засідання по цивільній справі за позовом Кірієн-
ка Сергія Кондратовича до Клубочкіна Анатолія Володимировича, Заботіної Ган-
ни Анатоліївни, яка діє в своїх інтересах та інтересах Заботіної Вікторії Сергіївни, 
Заботіної Людмили Сергіївни, треті особи: Служба у справах дітей Дніпровської 
районної в м. Києві державної адміністрації, Орган реєстрації місця проживання/
перебування фізичних осіб — Дніпровська районна в м. Києві державна адміні-
страція, Орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно — Дніпров-
ська районна в м. Києві державна адміністрація, Державний нотаріус Десятої Ки-
ївської державної нотаріальної контори Долгова З. М., про встановлення нікчем-
ності правочину, застосування наслідків нікчемного правочину, про усунення пе-
решкод у користуванні нерухомим майном, яке відбудеться 15 серпня 2017 року 
о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30, 
суддя Яровенко Н. О.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Тол-
пиго Валентину Іванівну, 01.01.1952 року народження, зареєстровану:  
м. Сімферополь, АР Крим, вул. О. Невського/Річна, 29/11, у підготовче 
судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні № 4201600000000002847 за ч. 1 ст. 111 КК України на 11.00 годину 9 
серпня 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Киє-
ві, кабінет № 7, у колегії суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, ого-
лошення вважається належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/2016/17 за 
позовом Антоненко Надії Михайлівни до Доценко Олени Володимирівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідачка Доценко Олена Володимирівна, 05.12.1969 року народження, 
уродженка м. Горлівка Донецької області, викликається на 3 серпня 2017 року 
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для учас-
ті у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові пояснення по суті позову та за на-
явністю заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, вона пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її від-
сутність.

Суддя Кошля А. О.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017050000000079 (справа № 1-кп/243/300/2017) за обвинуваченням 
Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Кошмана Максима Ярос-
лавовича, який проживає за адресою: пров. Парковий, б. 6, кв. 8, м. Слов’янськ Доне-
цької області, у судове засідання, яке відбудеться 3 серпня 2017 року о 13.00 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22016240000000002 
(номер справи 1-кп/243/466/2017) за обвинуваченням Олєйнікової (Станіславської) Ірини Ва-
димівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає об-
винувачену Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну, яка зареєстрована за адресою: Хар-
ківська область, м. Харків, вул. Сочинська, будинок № 73, квартира № 7, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 4 серпня 2017 року о 13 годині 30 хвилин у залі судового засі-
дання № 04.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014220000000166 (справа № 1-кп/243/340/2017) за обвинуваченням 
Фільчак Наталії Василівни за ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Фільчак Наталію Василів-
ну, яка зареєстрована за адресою: вул. Бульварна, б. 62, м. Слов’янськ Донецької об-
ласті, у судове засідання, яке відбудеться 1 серпня 2017 року о 13.00 год. у залі судо-
вого засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик 
Підозрюваний КОЛОСНЮК Володимир Володимирович, 

18.10.1964 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається о 14 год. 30 хв. 24, 25 та 26 липня 2017 року до старшого 
слідчого в ОВС ГСУ СБ України Павловського І. М. у каб. 111 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-255-50-69) для про-
ведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014000000000334 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК 
України. 17.07.17 Слов’янським міськрайонним судом Донецької облас-
ті винесено ухвалу про здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у вказаному кримінальному провадженні відносно підозрювано-
го КОЛОСНЮКА Володимира Володимировича, 18.10.1964 р.н.

Житомирський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 
10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Щорса, 92) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

26.07.2017 об 11:00 до Костюк Тетяна Петрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 12411, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бере-
зівка, вул. Ватутіна, буд. 14) справа № 278/1012/17, суддя Грубіян Є. О.

26.07.2017 об 11:30 до Шевчук Дмитро Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Да-
видівка, вул. Лісова, буд. 2) справа № 278/802/17, суддя Грубіян Є. О.

26.07.2017 о 10:00 до Щербаков Юрій Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 12442, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гуй-
ва, вул. Зелена, буд.17, кв. 5) справа № 278/734/17, суддя Грубіян Є. О.

26.07.2017 о 12:00 до Бабич Євгенія Григорівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 12401, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ве-
реси, вул. Княгині Ольги, буд. 24, кв. 7) справа № 278/813/17, суддя  
Грубіян Є. О.

26.07.2017 о 10:30 до Чала Ніна Дмитрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 12422, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дениші, вул. 
Боженка, буд. 5) справа № 278/667/17, суддя Грубіян Є. О.

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

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19500, Черкась-
ка обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.08.2017 о 10:30 до Лавренко Олег Валентинович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Котовського, буд. 52) справа  
№ 691/574/17, суддя Синиця Л. П.

14.08.2017 о 12:30 до Бондаренко Віталій Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 19514, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Будо-Орловецька, вул. 
Жукова, буд. 10) справа № 691/543/17, суддя Синиця Л. П.

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.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55200, 
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. К.Маркса, 18) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

26.07.2017 о 08:00 до Альохіна Таісія Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 55210, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, буд. 25, кв. 
47) справа № 484/1841/17, суддя Хемич О. Б.

03.08.2017 о 09:20 до Савченко Андрій Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 55213, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Коротченко, буд. 20, 
кв. 48) справа № 484/1142/17, суддя Мельничук О. 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.

Деснянський районний суд міста Києва (адреса суду: 02225, м. Київ, пр-т Мая-
ковського, 5-в) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 25.10.2017 о 09:40 
до Коваленко Анастасія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 01001,  
м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 56, кв. 182) справа № 754/5204/17, суддя 
Грегуль О. 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.

Святошинський районний суд міста Києва (адреса суду: 03146, м. Київ,  
вул. Я. Коласа, 27 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 14.08.2017 о 09:50 
до Гайворонська Вікторія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 01000,  
м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 3, кв. 111) справа № 759/7869/16-ц,  
суддя Ул’яновська О. 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.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 41800, Сум-
ська обл., м. Шостка, вул. К. Маркса, 63) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 16.08.2017 о 16:00 до Кібка Ігор Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 41106, Сумська обл., м. Шостка, вул. Онупрієнка, буд. 15, кв. 143) справа  
№ 589/2232/17, суддя Литвинко Т. 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.
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Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Авдєєва Максима Петровича, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 
серпня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Романову Любов Владиславівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
1 серпня 2017 року о 14.15 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Телятникову Раїсу Федорівну, 
01.03.1941 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. 3,  
м. Севастополь, АР Крим), за вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться об 11 годині 30 хвилин 2 серпня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вва-
жаться належним чином ознайомлена з його зміс-
том.

У провадженні Чортківського районного суду Тер-
нопільської області знаходиться цивільна справа за 
позовом Товариства з додатковою відповідальністю 
страхової компанії «Кредо» до Винника Дмитра Пе-
тровича про стягнення витрат по сплаті страхового 
відшкодування в порядку регресу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 1 
серпня 2017 року в залі № 2 Чортківського район-
ного суду за адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 13.

Суд викликає по справі відповідача Винника Дми-
тра Петровича, 01.01.1977 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута по суті за його відсутності на під-
ставі наявних матеріалів.

Суддя Л. Й. Квятковська

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/1035/2017 за позовом ПАТ 
«Ощадбанк» до Ревенка Володимира Петровича, Ревен-
ка Валерія Володимировича, Ревенка Сергія Петровича про 
стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі: Ревенко Володимир Петрович, 
21.09.1956 р.н., який зареєстрований: м. Вуглегірськ, вул. 
Трамвайна, 15 Донецької області, Ревенко Валерій Володи-
мирович, 1985 р.н., який зареєстрований: м. Вуглегірськ, 
вул. Трамвайна, 15 Донецької області, Ревенко Сергій Петро-
вич, 08.01.1960 р.н., який зареєстрований: м. Вуглегірськ, 
вул. Постишева, 25-56 Донецької області, викликаються в 
судове засідання на 2 серпня 2017 року о 08 год. 00 хв.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, во-
ни повинні повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Іоненко Тетяну Іванівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 3 серпня 2017 року об 11.00 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. B. Жежера

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-
банк», представник позивача ТОВ «Вердикт лігал» до 
Костіної Ольги Іванівни, Вербіцької Євгенії Петрівни, 
Вербицького Олександра Івановича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі:
Костіна Ольга Іванівна, зареєстрована за адресою: 

м. Донецьк, вул. Афіногенова, буд. 38, кв. 1, викли-
кається на 22 серпня 2017 року о 09.45 год. до суду, 
каб. №8, для участі в розгляді справи по суті.

Вербіцька Євгенія Петрівна, зареєстрована за 
адресою: м. Донецьк, вул. Раздольна, буд. 13, кв. 7, 
викликається 22 серпня 2017 року на 09.45 год. до 
суду, каб. №8, для участі в розгляді справи по суті.

Вербіцький Олександр Іванович, зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, вул. Кубанська, буд. 24, ви-
кликається 22 серпня 2017 року на 09.45 год. до су-
ду, каб. №8, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пе-
ребування), місцезнаходження чи місце роботи яких 
невідоме, викликаються в суд через оголошення в 
пресі. З опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідачі вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в їхню відсут-
ність.

Суддя О. В. Довженко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням 
Гуменецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 року наро-
дження, уродженки м. Білозерське Донецької області, гро-
мадянки України, не судимої, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, смт Новодонецьке міста Добропілля, вул. 
Сонячна (Чапаєва), буд. 1, кв. 3, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

19 червня 2017 року в судовому засіданні розгляд справи 
було відкладено на 31 липня 2017 року о 10.00 год.

Ухвалою суду від 19 червня 2017 року було вирішено 
здійснити привід обвинуваченої Гуменецької Ірини Панасів-
ни, 12 вересня 1965 року народження, у судове засідання, 
яке відбудеться 31 липня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Обвинувачена: Гуменецька Ірина Панасівна, 12 вересня 
1965 року народження, викликається 31 липня 2017 року о 
10.00 год. у судове засідання до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 15 за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А, як обвинувачена для 
участі у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Гу-
менецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченій Гуменецькій Ірині Панасівні, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, с. Новодонецьке, 
вул. Сонячна, 1/3, направлено рекомендованим повідомлен-
ням про вручення судову повістку про виклик до суду в кри-
мінальному провадженні.

Суддя А. М. Левченко

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса суду: 
65003, Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморського коза-
цтва,68) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться: 25.07.2017 о 10:00 до Ляховський Роман Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 65069, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Курська, буд. 161, к. 1, кв. 68) справа  
№ 523/5634/17, суддя Бузовський В. В.

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

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає відповідача Волоха Анатолія Володимировича, 
18.12.1980 р.н., у судове засідання на 08.08.2017р. 
о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, 
зал 213, для участі у цивільній справі за позовом Во-
лох В. В. в своїх та в інтересах дітей Волох Д. А., Во-
лох М. А. до Волоха А. В., третя особа: Дарницька ра-
йонна в м. Києві державна адміністрація, про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням.

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.

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
викликає на 08.09.2017 року о 12 год. 45 хв. від-
повідачку Чуркину Фариду Гибаевну за позовом 
Об’єднання співвласників багатоквартирного будин-
ку «МОНОЛІТ» до Чуркиної Фариди Гибаевни про 
стягнення заборгованості. Відповідачка викликаєть-
ся в судове засідання, у разі неявки справа розгляда-
тиметься в її відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області по-
відомляє Бербезі Сергію Миколайовичу, останнє відоме місце 
проживання якого: вул. Щорса, кв. 100, м. Вінниця, що судовий 
розгляд у цивільній справі № провадження 2/484/1241/17 за по-
зовом Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтер-
нату Первомайського району Миколаївської області до Бербе-
ги Сергія Миколайовича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області, про 
позбавлення батьківських прав, призначено на 27 липня 2017 ро-
ку об 11.00 год. На призначений час Бербезі Сергію Миколайо-
вичу слід з’явитися до суду за адресою: вул. І.Виговського, 18,  
м. Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу.

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

Суддя О. Б. Хемич

Дзержинський районний суд м. Харкова пові-
домляє, що цивільна справа № 638/3971/17, Н/п 
2/638/2879/17 за позовною заявою Можелянської 
Наталії Петрівни до Старченка Олександра Димиро-
вича про стягнення аліментів на утримання малоліт-
ньої дитини, призначена до розгляду в приміщенні 
суду за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-В, каб. 
№ 124, на 09.15 годину 01.08.2017 року. З опубліку-
ванням оголошення, відповідач вважається належ-
ним чином повідомленим про дату, час та місце су-
дового засідання.

Суддя Шишкін О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Кузьменка Дениса Сергійовича на роз-
гляд цивільної справи за позовом Кузьменко К. О. до 
Кузьменка Д. С., третя особа — Орган опіки та піклу-
вання в особі Деснянської районної у м Києві дер-
жавної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав.

Розгляд справи відбудеться 4 жовтня 2017р. о 14 
год. 30 хв. у приміщенні Деснянського районного су-
ду м. Києва (02225, пр. Маяковського, 5-В, каб. 17).

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ву буде розглянуто без його участі.

Суддя Шевчук О. П.

Державний акт на право приватної власності на землю від 18.05.2000 IV-КB 
158261, виданий Моренцю Миколі Анатолійовичу, який мешкає у м. Києві по про-
спекту Героїв Сталінграда, 32, кв. 41, на підставі рішення Київської міської ра-
ди народних депутатів від 02 грудня 1999р. № 128-7/630, вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію Представництва 

«САНІТЕК КОЛО» – СП.З О.О. (свідоцтво про реєстрацію від 29 січня 

1999 року, реєстраційний №: ПІ – 2298), вважати недійсним.

Посвідчення судноводія малого/маломірного судна 
на ім’я Сухомлинова Олександра Віталійовича, 3 червня 1982 р.н., 

видане 26.03.2014 р., реєстраційний номер КІ01681, 
вважати недійсним.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позо-
вом Котика Сергія Володимировича до Лойка Рома-
на Миколайовича про відшкодування майнової та 
моральної шкоди, завданої джерелом підвищеної не-
безпеки в результаті ДТП, Славутський міськрайон-
ний суд Хмельницької області викликає як відповіда-
ча Лойка Романа Миколайовича, останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Славута, вул. Волинська, 104 Хмель-
ницької області, у судове засідання, що відбудеться 
30 липня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: м. Славута, вул. Я. Мудрого, 
48-А Хмельницької області.

Лойку Роману Миколайовичу надати заперечен-
ня проти позову та докази, якими вони обґрунтову-
ються.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача.

Суддя Шевчук В. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача: Калошенка Олександра Анатолійовича, 
останнє місце реєстрації якого: м. Київ, пр-т П. Гри-
горенка, 36, кв. 251, у судове засідання, яке відбу-
деться 17.11.2017 року о 16 год. 00 хв. за адресою: 
м Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Музикант 
Людмили Юріївни до Калошенка Олександра Анато-
лійовича про поділ спільного сумісного майна по-
дружжя.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомлений про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1193/17 за позовом Артьомової Ольги Воло-
димирівни до Артьомова Дениса Юрійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06.10.2017 року о 
10.00 год. (резервна дата на 10.10.2017 о 10.00 год.) 
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Артьомов Денис Юрійо-
вич, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Лутугінський район, с. Розкішне, вул. Пошто-
ва, 27.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Новопсковський районний суд Луганської об-
ласті викликає Гаврилова Сергія Володимирови-
ча як відповідача в судове засідання для розгля-
ду цивільної справи ЄУ № 420/864/17 (Провадження  
№ 2/420/387/17) за позовом Гаврилової Світлани 
Григорівни до Гаврилова Сергія Володимировича 
про позбавлення батьківських прав, третя особа — 
Управління служб у справах дітей Департаменту пра-
ці та соціальної політики Харківської області, яке від-
будеться 27 липня 2017 року о 08 год. 15 хв. (резерв-
на дата судового засідання — 1 серпня 2017 року о 
08 год. 15 хв.) у приміщенні Новопсковського район-
ного суду Луганської області за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Єгорова Олексія 
Юрійовича, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/9000/17 
за позовом представника позивача Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» — Мухи Павла Валерійовича до Єгорова Олексія 
Юрійовича про стягнення боргу за кредитним договором, що відбудеться 18 ве-
ресня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області викликає 
Ланцову Оксану Володимирівну по цивільній справі № 357/3731/17, 
2/357/2024/17 за позовом ТОВ «Торгівельна компанія Економ плюс» до 
Ланцової Оксани Володимирівни про відшкодування матеріальної шко-
ди, завданої працівником під час виконання трудових обов’язків на 23 
серпня 2017 року о 09 год. 30 хв. Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Ужгородський міськрайонний суд повідомляє, що 29 серпня 2017 року о 10 год.  
30 хв. у приміщенні суду (м. Ужгород, вул. Загорська, 53) буде розглядатися цивільна 
справа № 308/8128/16-ц за позовною заявою ТОВ «ТРІ Менеджмент» до Пелеха Руслана 
Миколайовича, ТОВ «Компанія «Нафта — Трейд», за участю третьої особи – ТОВ «Тор-
говий дім «Білоруські нафтопродукти», яка не заявляє самостійних вимог щодо пред-
мета спору на стороні відповідача Пелеха P. M., про визнання договору купівлі-прода-
жу нерухомого майна недійсним.

Відповідача Пелеха Руслана Миколайовича, представника відповідача ТОВ «Компа-
нія «Нафта — Трейд», а також представника третьої особи — ТОВ «Торговий дім «Біло-
руські нафтопродукти» — прошу з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Суддя К. К. Бенца

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 

(03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) 

повідомляє про визнання втраченими бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: 

АК/3978906 – 1 шт., АК/3978910 – 1 шт., АК/2447794 – 1 шт., АК/2447718 – 1 

шт., АК/3278482 – 1 шт., АК/3972585 – 1 шт., АК/3972587 – 1 шт., АК/3972588 

– 1 шт., АК/3972589 – 1 шт., АК/3972590 – 1 шт., АК/3972591 – 1 шт.

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р. А. Дунаєвський

Старобільський районний суд Луганської області викликає Шевченка Ан-
дрія Анатолійовича, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, смт Кріпен-
ський, вул. Леніна, 20, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№431/2111/17, провадження №2/431/819/17 за позовом Шевченко М. О. до Шев-
ченка А.А. про надання дозволу на виїзд дитини за кордон та виготовлення пас-
порту без згоди та супроводу батька, що відбудеться 28 липня 2017р. о 08.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,  
38-«а». У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Солом’янський РВДВС м. Київ, ГТУЮ у м. Києві 

повідомляє Денисенко Світлану Дмитрівну, 15.09.1970 р.н., 

що згідно з висновком оцінювача Медведєва C. O. 

від 04.07.2017р. вартість рухомого майна, а саме: ТЗ АUDІ, Q3, 

VIN – WAUZZZ8UXDR029478, 2012 р.в., ДНЗ – ВВ6386СІ, 

складає 638 183,00 грн.
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Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Чер-
воного Хреста, 10, викликає на 11 год. 00 хв. 25 липня 2017 року відпові-
дача Бурдейного Олександра Михайловича у справі за позовом Служави 
Юлії Валеріївни до Бурдейного Олександра Михайловича про надання до-
зволу на виїзд дитини за кордон на постійне місце проживання без зго-
ди батька, за апеляційною скаргою позивача Служави Юлії Валеріївни на 
заочне рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 
травня 2017 року.

Зазначена особа має право подати свої докази чи заперечення проти 
позову, чи повідомити про них суд.

У разі неявки зазначеної особи справа буде розглядатися за її відсут-
ності за наявними в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює вказаній особі 
її обов’язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

Суддя В.А. Данилюк
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Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17300, Чернігівська обл., 
смт Срібне, вул. Леніна, 43) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 25.07.2017 о 08:30 до Ру-
су Варвара Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 17300, Чернігівська обл., Срібнян-
ський р-н, с. Побочіївка, вул. Молодіжна, буд. 14) справа № 746/216/17, суддя Цигура Н. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки 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.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Сте-
ценка Павла Васильовича в судове засідання, що відбудеться о 17 го-
дині 00 хвилин 25 липня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. По-
кровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/969/17 
за позовом ТОВ «Українська факторингова компанія» до Стеценка П.В., 
Ушкалова І.В. про визнання права власності.

На призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для участі в судовому засіданні. Готуватись до слухання 
справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, заявляти 
клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування 
письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу 
завчасно – до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні нада-
ти всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення 
проти вимог або копії цих документів завірених у встановленому за-
коном порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне справу у вашій 
відсутності за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Леоненко Дар’я Олександрівна, 12 грудня 1988 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: Київська область, місто Бровари, вулиця Постише-
ва, 1-в, квартира 87 – викликається до Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області як відповідачка по цивільній справі № 361/1613/17 (провадження 
№ 2/361/1533/17) за позовом Леоненка Ігоря Володимировича до Леоненко Дар’ї 
Олександрівни, третя особа: Броварська міська рада як орган опіки та піклування, 
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судовий розгляд справи відбудеться 9 серпня 2017 року о 12 год. 15 хв. Явка 
до суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В.О. Василишин

ПРОЛОНГОВАНА БРОНЗА. У се-
реду українська представниця синх-
ронного плавання Ганна Волошина ви-
борола  бронзову медаль у сольній до-
вільній програмі на чемпіонаті світу з 
водних видів спорту в Будапешті. А на-
ступного дня — у дуеті з  Єлизаветою  
Яхно посіла 3-тє місце серед дуетів. 
Для Ганни Волошиної це вже четвер-
та «бронза» на нинішньому чемпіона-
ті світу, для Єлизавети Яхно — друга.

А напередодні українська збірна 
в складі: Ганна Волошина, Анаста-
сія Савчук, Ксенія Сидоренко,  юні-
орки Єлизавета Яхно, Яна Нарежна, 
Олександра Кашуба, Марина та Вла-
дислава Алексеєви кваліфікувалася 
до фіналу змагань у довільній про-
грамі. Фінальні змагання у цій дисци-
пліні відбудуться 21 липня. У наших 
дівчат, які кваліфікувалися третіми, 
високі шанси здобути ще одну наго-
роду. І з огляду на суб’єктивізм синх-
ронного плавання  її номінал можна 
передбачити.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МОВОЮ СПОРТУ. Понад 
200 українських спортсменів, 
які не чують, представляють 
Україну на ХХІІІ літніх Дефлім-
пійських іграх у турецькому 
місті Самсун.  Наші  дефлім-
пійці, які на попередніх іграх 
посіли друге загальнокоманд-
не місце,  сподіваються досяг-
ти високих результатів і цьо-
го разу. Та  зробили для цього 
перший  крок: медальний ра-
хунок відкрили «золотом».

Чемпіоном  у стрільбі з 
пневматичної гвинтівки на 10 
метрів став Олександр Кос-
тик. Для спортсмена з Кірово-
градщини  це  другі Дефлім-
пійські ігри, однак лише пер-
ша нагорода.

З успішним стартом і  пе-
ремогою стрільця приві-
тав міністр молоді та  спор-
ту Ігор Жданов: «У запеклій 
боротьбі наш спортсмен ви-
передив найближчого пере-
слідувача з Кореї на 1,4 ба-
ла. Упевнений, такий гарний 
початок задасть перемож-
ний темп усій нашій збірній 
команді аж до завершення 

змагань. З перемогою, Укра-
їно! Браво, Олександре!» — 
написав посадовець у вітан-
ні.

Яскраво розпочала зма-
гання ХХІІІ Дефлімпіади наці-
ональна дефлімпійська збір-
на команда з волейболу (жін-

ки), яка перемогла коман-
ду Бразилії з рахунком 3:0 
(25:19; 25:29, 25:8).

Дуже добре виступили 
українські баскетболісти, ко-
трі у матчі з Кенією перемо-
гли з промовистим  рахун-
ком  78:21.

На жаль, національна деф-
лімпійська збірна з бадмінто-
ну, вигравши у суперників з 
Бразилії з рахунком 4:1, за-
знала поразки від  команди 
Кореї з рахунком 0:5. А  фут-
болісти-дефлімпійці поступи-
лись команді Японії з рахун-
ком 2:1. Та ми віримо в них і 
сподіваємось, що у наступно-
му матчі у своїй групі (група 
С — Японія, Україна, Італія, 
Аргентина) вони переможуть. 
Гра з італійцями відбудеться  
21 липня.

Учора наша команда зма-
галася в десяти видах спорту: 
пляжний волейбол (чоловіки, 
жінки), боулінг, плавання, дзю-
до, настільний теніс, волейбол 
(чоловіки), баскетбол (жінки), 
стрільба кульова (жінки). Зма-
гання триватимуть до 30 лип-
ня. Наша збірна змагається в 
16 видах спорту.

Загалом у головних зма-
ганнях чотириріччя беруть 
участь майже 5 тисяч спортс-
менів, які не чують та з пору-
шеннями слуху із 109 країн. 
Дефлімпіада-2017 представ-
лена 21 видом спорту, зокре-
ма 16 індивідуальними та 5 
командними.

Дефлімпійці розпочали із «золота»

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ПОВНИЙ МЕТР. Україн-
ська діаспора в  США допо-
могла у фінансуванні історич-
ної драми «Таємний щоден-
ник Симона Петлюри», зйом-
ки якої проходять на Націо-
нальній кіностудії імені О. До-
вженка у Києві.

Як повідомляє «Голос Аме-
рики», для відтворення подій 
стрічки в столиці навіть збуду-
вали паризьку вулицю 1920-х 
років.

«У тому, що павільйони сту-
дії Довженка ожили — тут зні-
мають українське кіно,  є за-
слуга діаспори. Половину ко-

шторису стрічки профінансу-
вала держава, решту зібрав 
Український конгресовий ко-
мітет Америки», — цитує сю-
жет Укрінформ.

Зазначено, що стрічка охо-
плює останні роки  життя Си-
мона Петлюри в еміграції, а 
прийом написання щоденни-
ка переносить глядачів із Па-
рижа в Україну, до подій та ді-
йових осіб того короткого пе-
ріоду УНР, коли Україна здо-
була, та не змогла втримати 
незалежність.

«Драматургія так збудова-
на, що цей щоденник дає нам 
змогу повертатися у спогади, 
в те, що відбувалося в Україні, 
і розкриває причини, чому все 

закінчилось поразкою, чому 
Петлюра був змушений зі сво-
єю армією емігрувати. Історія 
йде, як по спіралі, вона повто-
рюється. Тому я б сказав, що 
цей фільм певною мірою по-
передження для нас сьогод-
ні. Щоб не повторилося те, що 
відбулося з Українською На-
родною Республікою», — за-
значив режисер, гендиректор 
кіностудії імені О. Довженка 
Олег Янчук.

Він наголосив, що завдяки 
російській імперській пропа-
ганді, яка і в той час справно 
продукувала фейки, Симон 
Петлюра як інтелігент і книж-
ник став жертвою інформа-
ційної війни.

«Фактично ми тільки мали 
інформацію з одного джере-
ла, це була радянська про-
паганда, яка з Петлюри зро-
била погромника, терорис-
та, бандита. Якраз цим філь-
мом хочемо довести, що це 
було не так», —  додав ре-
жисер.

Нагадаємо, що не впер-
ше діаспора Америки долу-
чається до створення укра-
їнських фільмів. Зокрема 
завдяки її пожертвам було 
знято і попередні історич-
ні стрічки режисера Олега 
Янчука — «Атентат», «Не-
скорений» та «Владика Ан-
дрей», повідомляє медіа-
портал української діаспори. 

Таємний щоденник Симона Петлюри 
розсекретить кіно
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Олександр Костик (посередині) поцілив у «десятку»
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