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 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 22 ЛИПНЯ 2017 РОКУ №135 (6004)

ЦИФРА ДНЯ

Кіберзлочинність —
проблема спільна 

ПАРТНЕРСТВО. Істотно поглибити співпрацю між країнами у
сфері цивільної безпеки та в протидії кіберзлочинності домови-
лися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Надзвичайний і
Повноважний посол Франції Ізабель Дюмон.

Арсен Аваков розповів дипломатові про реформи Нацполіції та
силового сектору загалом: «Ми підвищили заробітні плати, за-
пустили антикорупційні механізми, і це дало перші результати:
розкриття злочинів зросло на 20%. Приділяємо значну увагу пре-
вентивним методам — поліція працює на випередження та запо-
бігає злочинам». Сторони домовились організувати тренінги за
участю фахівців українських і французьких поліцейських струк-
тур, повідомляє прес-служба МВС. Ізабель Дюмон підтвердила,
що МВС за короткий час вдалося не лише поліпшити безпекову
ситуацію в країні, а й здобути довіру населення, про що свідчать
недавні соціологічні опитування. Посол висловила сподівання, що
Україна розширить співпрацю у сфері спільного управління кор-
донами з ЄС.

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Є позитив, що ціна на

газ для населення цьогоріч
не зросте, умови

призначення субсидій не
зміняться. І до

жовтня субсидії на
новий опалювальний

сезон має бути всім
перепризначено».

Віце-прем’єр-міністр про перспективу соціальної
політики на осяжне майбутнє 
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Скасувати не можна
продовжити

РЕФОРМА. Експерти висловлюються за скасування мораторію
на продаж землі сільськогосподарського призначення

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

2,74 млрд грн
субсидій на оплату житлово-комунальних

послуг призначено у першому півріччі
2017 року. Це на 9,5% більше за торішній

показник
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Вінничанка Наталя Глущук
розповіла «УК», яких зусиль
потрібно докласти, щоб двічі
перемогти в 10-добовому
ультрамарафоні у Нью-Йорку4

ІСТОРІЯ БІЙЦЯ

Кіборг Дмитро Крикун: «Хоч би
яким був посттравматичний
синдром, якщо є власна воля
подолати його, це можна
зробити. Вихід — у голові»
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ДОКУМЕНТИ

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

 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 судове 
засідання, яке відбудеться:

27.07.2017 о 10:00 до Солона Ганна Віталіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 52300, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Набережна, буд. 50) справа № 178/695/17, 
суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 о 10:00 до Губка Світлана Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52310, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Аули, вул. Горького, буд.  7) справа  
№ 178/691/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 о 10:00 до Гаврюшова Олена Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52371, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Малософіївка, вул. Гагаріна,  
буд. 1) справа № 178/753/17, 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.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

25.07.2017 о 08:30 до Іванченко Віталій Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84296, Донецька обл., 
Дружківська міська рада, с. Старорайське, вул. Полєнова, 
буд. 106) справа № 229/1929/17, суддя Гонтар А. Л.

26.07.2017 об 11:30 до Горчаков Костянтин Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Леваневського, буд. 42) справа  
№ 229/2447/17, суддя Гонтар А. Л.

26.07.2017 о 09:30 до Воробйова Марина Генадіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84203, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 11, кв. 5) справа  
№ 229/1931/17, суддя Гонтар А. Л.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Могильній Олені Іванівні, 20.02.1964 року 

народження, уродженці м. Ровеньки Луганської області, що 
мешкає за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Чехова, 
буд. 20, кв. 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
необхідно з’явитися 26.07.2017 о 10 год. до слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
слідчогослідчого відділу Управління СБ України в Луганській 
області Тивонюка Р.А., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000075.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Захаровій Людмилі Миколаївні, 27.09.1960 

р.н.,  уродженці м. Довжанськ (Свердловськ), зареєстрова-
ній за адресою: Луганська область, м. Довжанськ (Сверд-
ловськ), вул. Артема, 19/2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, необхідно з’явитися 26.07.2017 о 12 год. 
00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській облас-
ті Ткаченка Є.А., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000160.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Незамутінову Михайлу Павловичу, 

01.03.1960 р.н., уродженцю м. Кіровськ Луганської області, 
українцю, громадянину України, зареєстрованому за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, провулок Шкільний, 
1/11, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необ-
хідно з’явитися 26.07.2017 о 10 год. 00 хв. дослідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області, за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Ткаченка Є.А., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №22015130000000321.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Михайлову Віталію Васильовичу, 

24.11.1962 р.н., уродженцю м. Кам’янськ-Шахтинський Рос-
товської області РФ, зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область,  м. Стаханов, вул. 59 років Жовтня, буд. 15, 
кв. 87, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 26.07.2017 о 10 год. до слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській 
області Тивонюка Р.А., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22017130000000120.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Чер-
каса Петра Ілліча (місце проживання: Донецька область, Новоазов-
ський район, смт Обрив, вул. 50 років Радянської влади, 89; Доне-
цька область, Новоазовський район, с Красна Поляна, вул. Больнич-
на, 10), що 25 липня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Приа-
зовського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивіль-
на справа за позовом Гнатенко Вікторії Володимирівни, яка діє за до-
віреністю від Черкас Лілії Михайлівни до Черкаса Петра Ілліча, третя 
особа: Чутівський відділ Державної реєстрації актів цивільного ста-
ну головного територіального управління юстиції у Полтавській об-
ласті, про виключення з актового запису про народження дитини да-
них про батька.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача Черкаса Пе-
тра Ілліча по справі, він вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи і у випадку неявки або неподання відповідного кло-
потання справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.М. Апалькова

Фрунзівський районний суд Одеської області по цивільній спра-
ві № 517/249/17 за позовом Служби у справах дітей Захарівської ра-
йонної державної адміністрації Одеської області до Скрипнік Наталії 
Олександрівни, Скрипніка Руслана Миколайовича про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів, викликає до суду Скрипнік 
Наталію Олександрівну, Скрипніка Руслана Миколайовича на 10.30 
годину 26 липня 2017 року, місцезнаходження яких невідомо, як від-
повідачів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Фрунзівського район-
ного суду Одеської області за адресою: смт Захарівка, вул. Одесь-
ка, 53.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглядатися за від-
сутності Скрипнік Наталії Олександрівни, Скрипніка Руслана Микола-
йовича.

В.о. голови суду І.В. Гончар

Фрунзівський районний суд Одеської області по 
цивільній справі № 517/235/17 за позовом Служби у 
справах дітей Захарівської районної державної ад-
міністрації Одеської області до Влас Марії Василів-
ни про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів, викликає до суду Влас Марію Василівну, 
місцезнаходження якої невідомо, як відповідачку на 
11.20 годину 26 липня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Фрунзівського районного суду Одеської області за 
адресою: смт Захарівка, вул. Одеська, 53.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глядатися за відсутності Влас Марії Василівни.

В.о. голови суду І.В. Гончар

Новоайдарський районний суд викликає ТОВ 
«Даймлер Мотор Компанія», як відповідача в су-
дове засідання за позовом Циби Дмитрія Михай-
ловича в інтересах Свистули Сергія Миколайови-
ча до ТОВ «Даймлер Мотор Компанія» про захист 
прав споживачів та стягнення коштів, що відбудеть-
ся «26» липня 2017 року о 12.00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоай-
дар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартишок

Васильківський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Бойко Костянтина Кос-
тянтиновича, як відповідача у цивільній справі 
№ 362/2187/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Бойко Костянтина Костянтиновича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25 липня 2017 
року о 10 год. 50 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання спра-
ви відбуватиметься за його відсутністю. Суд 
роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення 
про причини неявки.

Суддя Лебідь-Гавенко Г.М.

Васильківський міськрайонний суд Київської 
області викликає Гейко Ренату Русланівну, як 
відповідача у цивільній справі № 362/2495/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційного банку «ПриватБанк» до Гейко Ре-
нати Русланівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25 липня 2017 
року о 10 год. 40 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання спра-
ви відбуватиметься за його відсутністю. Суд 
роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення 
про причини неявки.

Суддя Лебідь-Гавенко Г.М.

Чорнобаївський районний суд Черкась-
кої області викликає в судове засідан-
ня як відповідачку Матяш Світлану Васи-
лівну, останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк-71, вул. Шахтопроходчиків, 103.

Судове засідання відбудеться о 09.30 год. 
28 липня 2017 року в залі судового засідання 
№ 2 Чорнобаївського районного суду за адре-
сою: вул. Центральна, №134, смт Чорнобай Чер-
каської області. Явка відповідачки обов’язкова 
та своєчасна. В разі неприбуття відповідачки на 
визначений судом час у судове засідання, спра-
ва буде розглянута без її участі.

Суддя І.М. Кваша

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Лаптєву Сергію Володими-

ровичу, 30.08.1968 р.н., громадянину України, 
уродженцю м. Рубіжне Луганської області, за-
реєстрованому за адресою: м. Рубіжне Луган-
ської області, вул. Мєндєлеєва, буд. 34, кв. 24, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, необхідно з’явитися 26.07.2017 о 14 год. 00 
хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області, за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області  
Ткаченка Т.С., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000163.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Турло Андрію Васильовичу, 

08.09.1968 р.н., громадянину України, уроджен-
цю м. Луганська, зареєстрованому за адресою: 
м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, 5/13, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
необхідно з’явитися 26.07.2017 о 14 год. 00 хв. 
до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області, за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області Тка-
ченка Є.А., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22017130000000159.

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

ПОСТАНОВА 
від 12 липня 2017 р. № 507 

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері 
насінництва та розсадництва  

та визначається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною службою з питань  
безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади держав-

ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-
подарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періо-
дичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що дода-
ється.

2. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від проваджен-
ня господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною ін-
спекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контро-
лю)» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 811) виключити.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 507

КРИТЕРІЇ,  
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження  

господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та  
визначається періодичність здійснення планових заходів державного  

нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності  
харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господар-
ської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:

дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
обсяг виробництва насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (ви-

значається для насіння – за масою, для картоплі – за масою, для садивного матері-
алу – за кількістю штук);

обсяг реалізації насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визна-
чається для насіння – за масою, для картоплі – за масою, для садивного матеріалу 
– за кількістю штук).

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до 
одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього та незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які 
відповідають таким критеріям:

1) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації на-
сіння (за всім асортиментом культур) становить:

для дрібнонасіннєвих культур – 0,2 тонни насіння та більше;
для насіннєвої картоплі – 100 тонн та більше;
для інших культур – 500 тонн насіння та більше;
2) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації са-

дивного матеріалу (за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання стано-
вить  10 тис. штук та більше;

3) під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують плановому, 
заходів державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено пору-
шення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва за результатами не 
менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю); 

4) протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання одержував під-
твердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, на вве-
зення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не 
включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів ОЕСР, для про-
ведення селекційних, дослідних робіт і експонування.

5) протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання здійснював 
ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного 
до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, 
тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася 
Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України. 

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, 
у яких:

1) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації на-
сіння (за всім асортиментом культур) становить:

для дрібнонасіннєвих культур – від 0,1 тонни насіння, але менше 0,2 тонни на-
сіння;

для насіннєвої картоплі – від 30 тонн насіння, але менше 100 тонн;
для інших культур – від 5 тонн насіння, але менше 500 тонн насіння;
2) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації са-

дивного матеріалу (за всім асортиментом культур) становив від 5 тис. штук та біль-
ше, але менше 10 тис. штук.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, 
що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів госпо-
дарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.
7. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не 

менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю) не виявле-
но фактів порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, на-
ступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта госпо-
дарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відпо-
відного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох 
або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризи-
ку з числа тих, до яких він може бути віднесений.

_______ 
Примітка.  Дрібнонасіннєвою є культура, вага 1 тис. насінин якої становить мен-

ше 10 грамів.

ПОСТАНОВА 
від 12 липня 2017 р. № 508 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 «Про 

затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток вино-
градарства, садівництва і хмелярства» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 
1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 26, ст. 862, № 31, ст. 1077) зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 12 липня 2017 р. № 508

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 15 липня 2005 р. № 587
1. У постанові:
1) у назві постанови слова «справляння збору та використання коштів на розви-

ток» замінити словами «використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для розвитку»;

2) вступну частину постанови викласти у такій редакції:
«Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Мі-

ністрів України постановляє:»;
3) у пункті 1 слова «справляння збору та використання коштів на розвиток» замі-

нити словами «використання коштів, передбачених у державному бюджеті для роз-
витку».

2. У Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградар-
ства, садівництва і хмелярства, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова «справляння збору та використання коштів на розви-
ток» замінити словами «використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для розвитку»;

2) у пункті 1 слова «справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва 
і хмелярства (далі – збір) в розмірах, встановлених Податковим кодексом України, 
та» виключити;

3) абзаци перший – третій пункту 4 виключити;
4) у другому реченні абзацу першого пункту 6 слова «органів Держфінінспекції’’ 

замінити словами «органів Держаудитслужби»;
5) абзац другий підпункту 1 пункту 7 викласти у такій редакції:
«затверджену Мінагрополітики проектно-кошторисну документацію на створен-

ня виноградників;»;
6) у підпункті 1 пункту 9 та пункті 12 слова і цифру «до 1 травня» замінити слова-

ми і цифрою «до 1 серпня»;
7) у тексті Порядку слова «головні управління агропромислового розвитку облас-

них» та «управління агропромислового розвитку районних» в усіх відмінках заміни-
ти відповідно словами «структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку 
обласних» та «структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних» 
у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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оголошення

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

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 28.07.2017 о 09:30 до Овчинников Андрій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71202, Запорізька обл., 
смт Чернігівка, вул. Берегова, буд. 29) справа № 329/325/17, 
суддя Пода 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.

Повістка про виклик (при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування). Підозрюваний Губін Владислав Валері-
йович, 12.08.1974 р.н., зареєстрований за адресою: Харків-
ська обл., м. Харків, вул. Н.Ужвій, буд. 92, кв. 102, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України виклика-
ється 28.07.2017 о 10 год. 00 хв. у каб. №19 до СВ Індустрі-
ального ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Хар-
ків, вул. Луї Пастера, 16А, тел.: 93-31-15, 93-50-64, для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні №42016221050000053 від 22.07.2016 за ч. 5 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366 КК України.

Суддя В. В. Голозубов

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул. Виконкомівська, 17) повідомляє, що   по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

18.07.2017 до Сухомлин Андрій Петрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52300, Дніпропетровська обл., Крини-
чанський р-н, с. Червоний Яр, вул. Горянська, буд. 51) спра-
ва № 178/569/17, суддя Лісняк В. В. було ухвалено заочне рі-
шення, позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто шляхом подання заяви про-
тягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Бубелу Тетяну Сергіївну, як відповідачку в цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Бубели Тетяни Сергіївни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 24 липня 2017 року о 12 
год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. 
Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідачки слухання справи відбува-
тиметься за її відсутністю. Суд роз’яснює відповідачці 
обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області (м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 4 Вінницької області) на 14.30 годину 26 липня 2017 року як відповідач 
викликається Чекмарьов Анатолій Олександрович по цивільній справі за позовом 
Чекмарьова Микити Анатолійовича до Чекмарьова Анатолія Олександровича про 
позбавлення батьківських прав та про зміну розміру аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде розглянута у її відсутність на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Войнаревич М.Г.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, Донецька об-
ласть, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) у спеціальному судовому провадженні 
розглядається кримінальна провадження по обвинуваченню Маринченка Юрія 
Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

Обвинувачений Маринченко Юрій Миколайович викликається до каб. № 16 су-
ду на 2 серпня 2017 року об 11 годині 00 хвилин для участі у підготовчому судо-
вому засіданні.

Суддя Шаньшина М.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, Донецька об-

ласть, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається кримінальне провадження 

за звинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни у вчиненні кримінального право-

порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена Денисова В.В. викликається до каб. № 6 суду на 3 серпня  

2017 року о 15 годині 30 хвилин для участі у підготовчому судовому засіданні в 

порядку спеціального провадження.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Повістка про виклик обвинуваченої при здій-
сненні спеціального судового проваджен-
ня. Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 
15.04.1975 р.н., відповідно до вимог ст. 323 КПК 
України викликається о 10:00 14, 15 та 16 серп-
ня поточного року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 
27-а, для проведення спеціального судового за-
сідання у провадженні № 1-кп/628/156/17 спра-
ва №628/468/17. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко О.А.

Великоновосілківський районний суд Доне-
цької обл. (адреса суду: 85500, Донецька обл., 
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, буд.21) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

22.08.2017 об 11:00 до Щеголева Світлана 
Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 85526, 
Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с. 
Золота Нива, вул. Маяковського, буд. 43) спра-
ва № 220/875/17, суддя Якішина 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Голопристанський районний суд Херсон-
ської обл. (адреса суду: 75600, Херсонська обл., 
м. Гола Пристань, вул. Горького, 19) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

18.08.2017 о 09:00 до Надєєв Іван Валенти-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 75664, 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Но-
вософіївка, вул. Покришева, буд. 27) справа  
№ 654/671/17, суддя Охтень 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Городнянський районний суд Чернігівської 
обл. (адреса суду: 15100, Чернігівська обл., м. 
Городня,  вул. Радянська, 67) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

11.08.2017 об 11:00 до Позняк Денис Олек-
сійович (останнє відоме місце реєстрації: 
15100, Чернігівська обл., м. Городня, вул.Про-
летарська, буд. 16) справа № 732/681/17, суддя  
Лиманська М. 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Краматорський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84333, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

14.08.2017 о 10:30 до Врабій Галина Яків-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84303, До-
нецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Садова, 
буд. 64, кв. 13) справа № 234/3121/17, суддя  
Літовка 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Вознесенський міськрайонний суд Микола-
ївської області (Миколаївська область, м. Воз-
несенськ, вул. Кібрика, 11) викликає Арушаня-
на Еріка Володимировича, Арушаняна Рубена 
Еріковича, 08.12.2009 року народження, реє-
страція місця проживання і останнє місце про-
живання яких: м. Вознесенськ Миколаївської 
області, вул. Ксеніївська (раніше пров. Радян-
ський), 54, як відповідачів у судове засідання, 
яке відбудеться 26 липня 2017 року о 13.30 год. 
по справі за позовом Ткаченка Миколи Микола-
йовича про визнання осіб такими, що втратили 
право користуванням житловим приміщенням.

Суддя Старжинська О.Є.

Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області викликає відповідачку Кібіт Тетяну 
Павлівну, 27.05.1964 року народження, в судо-
ве засідання, яке призначене на 14 год. 00 хв. 
31.07.2017 року, для розгляду цивільної спра-
ви №319/749/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Кібіт Тетяни 
Павлівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького 
району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської 

області викликає в судове засідання відповіда-

ча – Гупала Олександра Олександровича (92013, 

Луганська область, с. Розкішне, вул. Інтернаціо-

нальна, б. 78) по справі № 409/879/17 (прова-

дження № 2/409/519/17) за позовом Гупал Світ-

лани Григорівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 28.09.2017 р. 

(резервна дата 02.10.2017 року) о 08.00 годині в 

залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-

локуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Коломийський міськрайонний суд Івано-
Франківської обл. (адреса суду: 78200, Івано-
Франківська обл., м. Коломия, пр-т Грушев-
ського, 29) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

28.07.2017 о 09:45 до Вольська Наталія 
Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коло-
мия, вул. Івана Мазепи, буд. 290, кв. 54) справа  
№ 346/2806/17, суддя Веселов 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської обл. (адреса суду: 51400, Дніпропе-
тровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

28.07.2017 о 10:00 до Кожевнікова Тетяна 
Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
51470, Дніпропетровська обл., Павлоградський 
р-н, с. Булахівка, вул. Чкалова, буд. 43) справа  
№ 185/2351/17, суддя Зінченко А. 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача у цивільній справі за 
позовом Малишко Надії Володимирівни до Ма-
лишка Віктора Миколайовича (16.05.1981 р.н., 
смт Ясенівський, м. Ровеньки Луганської об-
ласть), третя особа: Управління служби у спра-
вах дітей Департаменту праці та соціальної по-
літики Виконавчого комітету Харківської міської 
ради, про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
дитини за кордон без згоди батька.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 
хвилин 11 серпня 2017 року в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Суворовський районний суд м. Одеси викли-
кає як відповідача Чубука Сергія Олексійовича 
в судове засідання по справі № 523/3203/17 за 
позовною заявою Карпенко Ольги Борисівни до 
Чубука Сергія Олексійовича та Приватного акці-
онерного товариства «Страхова компанія «ЮНІ-
ВЕС» про стягнення матеріальної шкоди, завда-
ної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 
яке відбудеться об 11.30 годині 19 вересня 2017 
року в приміщенні Суворовського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 9. У разі неявки Чубука Сергія Олексійовича 
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя І.В. Середа

Аверін Євген Олександрович, 21.10.1986 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. 40 років Визво-
лення України, буд. 25, кв. 38, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, як відповідач по цивільній спра-
ві № 227/1293/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Аверіна Євгена Олександровича про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться 
27.07.2017 року об 11.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Донецька область, м. Добропіл-
ля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача 
до суду справу буде вирішено па підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

В провадженні Київського районного суду м. 

Одеси знаходиться цивільна справа за позовом 

Снісаренка Віктора Вікторовича до Снісаренко 

Ольги Степанівни про визначення порядку ко-

ристування автомобілем, у зв’язку з чим пові-

домляємо відповідачку Снісаренко Ольгу Степа-

нівну, що судове засідання відбудеться 10 серп-

ня 2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Київ-

ського районного суду м. Одеси за адресою: м. 

Одеса, вул. Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

В провадженні Київського районного суду м. 

Одеси знаходиться цивільна справа за позовом 

Ковальчука Сергія Вікторовича до Кузіна Олега 

Федоровича про стягнення коштів за договором 

позики, у зв’язку з чим повідомляємо відповіда-

ча Кузіна Олега Федоровича, що судове засідан-

ня відбудеться 12 вересня 2017 року о 09 год. 

30 хв. у приміщенні Київського районного суду 

м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 

3«б», каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

27.07.2017 о 13:00 до Козленко Ігорь Степанович (останнє 
відоме місце реєстрації: 71242, Запорізька обл., Чернігівський 
р-н, с. Просторе, вул. Шкільна, буд. 9) справа № 329/486/17,  
суддя Пода Н. М.

04.08.2017 о 09:00 до Федоров Сергій Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71202, Запорізька обл., смт Чер-
нігівка, вул. Світла, буд. 2г, кв. 6) справа № 329/649/17,  
суддя Богослов А. 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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 
157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.07.2017 о 13:00 до Айрапетян Наріне Араратівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костянтинів-
ка, вул. Жовтнева, буд. 288, кв. 44) справа № 233/1612/17, суд-
дя Мартиненко В. С.

28.07.2017 о 14:00 до Савінський Костянтин Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Урицького, буд. 32, кв. 8) справа № 233/1573/17, 
суддя Мартиненко В. С.

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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/1035/2017 за позовом ПАТ «Ощадбанк» 
до Третьякової Євгенії Миколаївни про стягнен-
ня суми заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідачка по справі: Третьякова Євгенія 
Миколаївна, 17.12.1997 р.н., яка зареєстрова-
на: м. Єнакієво, вул. 22 Партз’їзду, 30 Донецької 
області, викликається в судове засідання на 2 
серпня 2017 року о 08 год. 50 хв.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачки, вона повинна повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність. 

Суддя Харченко О.П.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.07.2017 о 08:30 до Соколов Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84207, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Космонавтів, буд. 58, кв. 27) справа № 229/1952/17, 
суддя Гонтар А. Л.

28.07.2017 о 14:00 до Олійникова (Батуріна) Дар’я Едуар-
дівна (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Вавілова, буд. 73) справа № 229/1981/17,  
суддя Гонтар А. Л.

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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

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

31.07.2017 о 15:30 до Чекулаєв Роман Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71100, Запорiзька обл., 
Бердянський р-н, с. Нововасилівка, вул. Єсеніна, буд. 35) 
справа № 310/2180/17, суддя Черткова Н. І.

04.08.2017 о 08:45 до Яресько Вадим Вадимович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71107, Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Айвазовського, буд. 19) справа № 310/2345/17, 
суддя Вірченко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Вінницький міський суд Вінницької області викликає від-
повідача: Біляка Дениса Володимировича, останнє місце ре-
єстрації: вул. Отважних, буд. 15, кв. 11, м. Донецьк, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 27.07.2017 року о 09 год. 30 
хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 
36, по цивільній справі № 127/14388/16-ц за позовом Мазу-
ра Андрія Віталійовича до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «АВТО ГЕО», Біляка Дениса Володимировича, 
Мельниченка Олександра Петровича про визнання догово-
ру купівлі-продажу недійсним та витребування майна у до-
бросовісного покупця та за позовом Мельниченка Олексан-
дра Петровича до Товариства з обмеженою відповідальністю  
«АВТО ГЕО», Мазура Андрія Віталійовича про визнання част-
ково недійсною додаткової угоди № 1 до договору доручен-
ня № 10/10 від 26.10.2015 року. 

Справу розглядає суддя Жмудь О.О.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку неявки в 

судове засідання, справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає 
Бондара Владислава Олеговича, 1983 року народження, 
останнє місце проживання якого відоме за адресою: вул. 
Кіцманська, 42/1, м. Чернівці – як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі за позовом Глаголи Іри-
ни Богданівни до Бондара Владислава Олеговича, третя 
особа: Орган опіки та піклування м. Чернівці, про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

Справа призначена на 14 годину 30 хвилин 26 липня 
2017 року в приміщенні Першотравневого районного су-
ду за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №1.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя І.А. Скуляк

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 

області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання 

відповідача Кузнецова Олександра Валентиновича у справі 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-

нансова компанія «Довіра та Гарантія» про звернення стяг-

нення па предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Таймирська, 

буд. 21, кв. 1, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 28 липня 2017 р. о 09.00 

год. (резервна дата на 11.08.2017р. о 09.00 год.) за адресою: 

м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал №3, каб. № 407.

Уразі неявки відповідача в судове засідання справа, згід-

но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 

відсутністю.
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова, 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

15.08.2017 о 10:20 до Гунченко Марина Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85130, Донецька обл., Костянти-
нівський р-н, с. Білокузьминівка, вул. Садова, буд. 39) справа  
№ 233/862/17, суддя Бєлостоцька О. В.

16.08.2017 о 14:00 до Гриньов Артем Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85172, Донецька обл., Кос-
тянтинівський р-н, с. Полтавка, вул. Степна, буд. 7) справа  
№ 233/1026/17, суддя Бєлостоцька О. В.

15.08.2017 о 10:40 до Шевченко Микола Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85102, Донецька обл., м. 
Костянтинівка, вул. Матросова Олександра, буд. 14) справа 
№ 233/1068/17, суддя Бєлостоцька О. В.

18.08.2017 о 08:00 до Пащенко Віктор Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Калмикова, буд. 19, кв. 37) справа № 233/1152/17, 
суддя Бєлостоцька О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

31.07.2017 об 11:00 до Кокарча Михайло Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68231, Одеська обл., Са-
ратський р-н, с. Світлодолинське, вул. Леніна, буд. 51) спра-
ва № 513/510/17, суддя Бучацька А. І.

31.07.2017 о 12:00 до Шулянська Наталія Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68261, Одеська обл., Са-
ратський р-н, с. Кулевча, вул. Дзержинського, буд. 89) спра-
ва № 513/515/17, суддя Бучацька А. І.

31.07.2017 об 11:30 до Кокарча Микола Георгійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68213, Одеська обл., Са-
ратський р-н, с. Фараонівка, вул. Суворова, буд. 68) справа 
№ 513/511/17, суддя Бучацька А. 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/3479/2017 за позовом Зрєлової Юлії Петрівни до Зрєлова 
Олександра Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Зрєлов Олександр Володимирович, 
останнє місце реєстрації – Луганська область, м. Стаханов, вул. 
Войково, буд. 4, кв. 126, викликається на 26.07.2017 року об 
11.40 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися в його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3388/2017 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» до Дуднікової Ірини Олександрівни про стягнення бор-
гу.

Відповідачка у справі: Дуднік Ірина Олександрівна, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Єнакієве, вул. Полівади, 
буд. 38/12, викликається на 31.07.2017 року о 08.30 годині до су-
ду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися в її відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Втрачене посвідчення судноводія маломірного судна 

КІ 01489 від 11.03.2014 р., видане на ім’я Єжова Олега 

Анатолійовича, 02.05.1973 р.н., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення Вищого господарського суду 

України від 15.02.2016 №1501 на ім’я Мірошниченка Кос-

тянтина Євгеновича, вважати недійсним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, ви-

дане на ім’я Хоменко Віталіна Володимирівна, 26 жовтня 

2010 року виконавчим комітетом Фастівської міської ра-

ди, серія АІ номер 008607, вважати недійсним.

Акт на право власності на землю ІІ-КВ050551, виданий 

Шандрівською сільською радою, вул. Радянська, 25, на 

ім’я Самодурової Ганни Григорівни, вважати втраченим.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-

нальне провадження № 415/779/17, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000170 від 11.08.2016  року, стосовно Пальчикова Сергія Вікторовича,  
8 вересня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому с. 297-1 КПК України. Обвинувачений Пальчиков Сергій Вікторо-
вич, зареєстрований за адресою: Луганська область, місто Краснодон, мкр-н Мікроцентр, 
17/17. На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Пальчикова Сергія Вікторовича в судовий розгляд, який здійснюється в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 2 серпня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді 
Березіна А.Г., суддів: Калмикової Ю.О., Коваленко Н.В.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Маль-
цева Івана Олексійовича, 1996 р.н. (відоме місце реєстрації: проспект Металур-
гів, буд. 36, кв. 64, м. Алчевськ Луганської області) за позовом Харківського наці-
онального університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба про відшкодування ви-
трат, пов’язаних з утриманням під час навчання в судове засідання, що відбудеть-
ся 3 серпня 2017 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ 
Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується надати суду письмові 
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто на підста-
ві наданих суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-
ня як відповідача Савченка Миколу Миколайовича, зареєстрованого: вул. Тереш-
кової, б. 63, смт Успенка Лутугинського району, Луганська область, по цивільній 
справі № 409/893/17 за позовною заявою Савченко Дар’ї Вікторівни до Савченка 
Миколи Миколайовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 01.08.2017 року (резервна дата 04.08.2017 року) 
о 10 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської облас-
ті, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Біло-
куракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 
224 ЦПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/3060/2017 за позовом Архипова Олександра Олександро-
вича, Шалікової Наталі Миколаївни до Данченко Тетяни Анатоліїв-
ни, Данченка Богдана Валерійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житлом.

Відповідачі у справі: Данченко Тетяна Анатоліївна, Данчен-
ко Богдан Валерійович, останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, м. Бахмут, пров. 2-й Червоносільський, 34, викликаються 
на 02.08.2017 року о 08.45 годині до суду, каб. № 309, для участі в 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглядатися в 
їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3386/2017 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» до Зелик Олени Геннадіївни про стягнення боргу.

Відповідачка у справі: Зелик Олена Геннадіївна, останнє місце 
реєстрації – Донецька область, м. Єнакієве, вул. Броненосця «По-
тьомкіна», буд. 61, кв. 2 викликається на 31.07.2017 року о 08.40 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися в її відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання, по якому 
здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981 року народжен-
ня, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 2 серп-
ня 2017 о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя В.А. Карягіна

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 
34) розглядає цивільну справу № 425/1359/17 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Мяделець Андрія Каримировича 
(вул. Островського, буд. 5, кв. 7, м. Первомайськ, Луганська обл.), Мяделець Ел-
ли Анатоліївни (вул. Островського, буд. 5, кв. 7, м. Первомайськ, Луганська обл.) 
про стягнення заборгованості. Відповідачі викликаються в судове засідання, при-
значене на 28.07.2017 р. о 08.00 годині в приміщенні Рубіжанського міського су-
ду, зала судових засідань № 3, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачам 
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки в 
судове засідання відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їхньої відсутності з постановленням заочного рішення. 
З опублікуванням оголошення, відповідачі вважаються повідомленими про час та 
місце розгляду справи.

Суддя В.В. Москаленко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає скаргу Публічного акціонерного 
товариства «КРЕДОБАНК» на дії (бездіяльність) державного виконавця Харцизь-
кого міського відділу ДВС ГТУЮ у Донецькій області Тавєр О.Г., боржник – фізич-
на особа – підприємець Паршакова Алла Валеріївна, особа дії (бездіяльність) якої 
оскаржуються – Державний виконавець Харцизького міського відділу ДВС ГТУЮ 
у Донецькій області Тавєр О.Г.

Боржник, фізична особа – підприємець Паршакова Алла Валеріївна, 04.02.1975 
року народження, викликається на 27 липня 2017 року на 16.40 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді скарги.

Боржнику пропонується подати письмові пояснення по суті скарги та за на-
явністю заперечення проти неї та докази. У випадку неприбуття, боржник пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу 227/2178/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Линника Віталія Костянтиновича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Линник Віталій Костянтинович, 13.08.1984 р.н., місце реєстрації: 
86783, Донецька область, Харцизький район, м. Зугрес, вул. Станційна, буд. 2,  
кв. 72, викликається на 4 серпня 2017 року о 10.00 годині до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г.Л.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позо-
вом Короля Георгія Афанасійовича до Короля Михайла Афанасійовича, Короля 
Андрія Афанасійовича про визнання права власності на спадкове майно, викликає 
в судове засідання відповідачів: Короля Михайла Афанасійовича, останнє відоме 
місце проживання якого: с. Бакоти Кременецького району, та Короля Андрія Афа-
насійовича, останнє відоме місце проживання якого: с. Лози Збаразького району.

Судове засідання призначене на 1 серпня 2017 року о 13 год. 00 хвилин і відбу-
деться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської області за адре-
сою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області, суддя Щер-
бата Г.Р. Відповідачам: Королю Михайлу Афанасійовичу та Королю Андрію Афа-
насійовичу пропонується надати всі наявні у них докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Коро-
ля Михайла Афанасійовича та Короля Андрія Афанасійовича. Про причини неяв-
ки Король Михайло Афанасійович та Король Андрій Афанасійович повинні пові-
домити суд.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 

розгляду. Обвинувачений Рудік Павло Миколайович, 29.04.1965 р. н., відповід-

но до вимог ст. 314 КПК України викликається о 10.00 годині 15 серпня 2017 року,  

о 09.00 годині 23 та 29 серпня 2017 року до Куп’янського міськрайонного суду 

Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, пл. Централь-

на, 16-а, для проведення судового засідання у провадженні № 1-кп/628/336/16р., 

справа № 628/3745/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згід-

но зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 

статтями 139, 323 КПК України. 

Головуючий суддя Волчек О.О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті повідомляє про ухвалення заочного рішен-
ня від 27.04.2017 року по справі № 428/1646/17 
за позовом Тімоніна Олега Миколайовича до Ті-
моніна Юрія Миколайовича, Тімоніної Валенти-
ни Олександрівни (відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Свердловськ, вул. Зелена, 
14/8), третя особа – Відділ державної виконав-
чої служби Лисичанського міського управління 
юстиції, про зняття арешту з майна.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті 
України, який не контролюється органами вла-
ди України, може отримати копію рішення без-
посередньо в Сєвєродонецькому міському суді 
Луганської області особисто або через уповно-
важеного представника.

Суддя Т.С. Журавель

Лисичанський міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Бабенка Олександра Сер-
гійовича, 14.02.1966 р.н. (відоме місце реєстрації: 
вул. Енгельса, буд. 11, м. Алчевськ Луганської об-
ласті, 94202) за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Правекс Банк» про 
стягнення заборгованості по кредитному договору 
в судове засідання, що відбудеться 3 серпня 2017 
року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. 
Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 
38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу про-
понується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наданих суду 
документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Міловський районний суд Луганської області 
повідомляє, що 1 серпня 2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Міловського район-
ного суду відбудеться судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Полатов-
ської Олександри Володимирівни до Полатов-
ського Дмитра Олександровича про розірвання 
шлюбу. У разі неявки відповідача на призначе-
ний час або неповідомлення про причини неяв-
ки, слухання справи буде призначене до судово-
го розгляду на 1 серпня 2017 року об 11 годині 
30 хвилин та буде розглянуто за його відсутнос-
ті за наявними по справі доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідач по 
справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Суддя Гуцол М.П.

Сватівський районний суд Луганської облас-

ті викликає Аблялімова Артура Михайловича як 

відповідача у цивільній справі № 426/233/17 за 

позовом Осичнюка Євгена Вікторовича до Абля-

лімова Артура Михайловича про стягнення бор-

гу, в судове засідання, яке відбудеться 27 лип-

ня 2017 року о 09.30 год. у приміщенні суду за 

адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, 

суд проведе розгляд справи без участі відпові-

дача.

Суддя С.М. Скрипник

Кремінський районний суд Луганської об-

ласті, що розташований за адресою: Луган-

ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, ви-

кликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Ва-

лентина Івановича, як обвинувачених, у судо-

ве засідання по кримінальному провадженню  

№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/9/2017 

стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябіні-

на Валентина Івановича, обвинувачених за ч. 2  

ст. 110 КК України, що відбудеться 27 липня 

2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Кремінський районний суд Луганської об-

ласті, що розташований за адресою: Луган-

ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, ви-

кликає Чуба Сергія Михайловича як обвину-

ваченого, у судове засідання в криміналь-

ному провадженні № 420/963/17, прова-

дження №1-кп/414/208/2017 стосовно Чу-

ба Сергія Михайловича, обвинуваченого за  

ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 4 серп-

ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області (85004, м. Добропілля Донецької 
області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Некрасова Дмитра Михайловича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайло-
вич, 10.01.1989 р.н., останнє місце реєстрації 
якого: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Зе-
лена, 8, кв. 10, викликається на 27.07.2017 року 
о 13.30 год. до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 14, для участі у розгляді кри-
мінального провадження.

Суддя Хоменко Д.Є.

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача по справі  
№ 408/6106/16ц за позовом військового проку-
рора Луганського гарнізону в інтересах держа-
ви в особі Міністерства оборони України до Му-
дрика Дмитра Володимировича про відшкоду-
вання майнової шкоди, яка спричинена вчинен-
ням злочину. Мудрика Дмитра Володимирови-
ча, 29.05.1983 р.н. (вул. Меблева, 11а, кв. 59, с. 
Коцюбинське Київської області, 08298).

Судове засідання відбудеться 31 липня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Іллічівський районний суд м. Маріуполя До-
нецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 231) розглядає цивільну справу за по-
зовом Міронової Маргарити Миколаївни до Ко-
сенка Миколи Миколайовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідач по справі: Косенко Микола Мико-
лайович викликається об 11 годині 20 хвилин 4 
серпня 2017 року до суду, кабінет № 8, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі ст.ст. 169 
ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя Г.Л. Харитонова

Новогродівський міський суд Донецької об-
ласті (85483, Донецька область, м. Новогродів-
ка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Сидоренко Раїси Володимирівни 
до Білоуса Владислава Андрійовича про визна-
ння його таким, що втратив право користуван-
ням жилим приміщенням.

Відповідач у справі: Білоус Владислав (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, міс-
то Новогродівка, вул. Лермонтова, 8/1) виклика-
ється на 03.08.2017 року об 11 год. 00 хв. до су-
ду в каб. №6, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову. У випадку неприбуття 
відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, в іншому випадку справу буде роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М.В.
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Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 415/450/17, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 1201617130000000136 від 15.03.2017 року, стосовно Сю-
зьова Михайла Олександровича, 9 червня 1979 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку передбаченому, с. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Сюзьов Михайло Олександрович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Лиси-
чанськ, вулиця Октябрьська, 302/44.

На підставі ст.ст. 297-5. 323 КПК України, Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Сюзьова Михай-
ла Олександровича в судовий розгляд, який здійснюється в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться  
4 серпня 2017 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових за-
сідань Лисичанського міського суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгер-
ська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суд-
дів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів:  
Фастовця В. М., Чернобривко Л. Б.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-

ласті від 17.03.2017 року прийнято до провадження обвину-

вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досу-

дових розслідувань за № 12014130570000353 відносно Ма-

медова Азиза Гасу огли у вчиненні кримінального правопо-

рушення, передбаченого ст. 115 ч. 1, ст. 129 ч. 1 КК України.

До суду як потерпілі викликаються:

– Савченко Роман Альбертович, 17.06.1982 р.н. (який 

мешкає за адресою: селище Миколаївка, квартал Ювілей-

ний, 11/8, Станично-Луганський р-н Луганської області);

– Бондарєв Григорій Анатолійович, 15.11.1981 р.н. (який 

мешкає за адресою: селище Миколаївка, квартал Ювілей-

ний, 11/13, Станично-Луганський р-н Луганської області).

Савченко Роман Альбертович та Бондарєв Григорій Ана-

толійович викликаються у підготовче судове засідання, яке 

буде слухатися 2 серпня 2017 року об 11 годині 50 хвилин 

та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-

ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, потерпілі вважаються 

повідомленими про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 325, ст. 139 КПК України.

Суддя Цимбал Ю.Ю.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження, викликає як обвинуваче-
ного Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримі-
нального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на 
підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 
ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, 
ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 31 липня 2017 
року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місько-
го 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.

Також Рубіжанський міський суд повідомляє, що 
12.07.2017 року прийнято рішення про задоволення само-
відводу адвоката Шурхно К.А. та надано доручення про при-
значення захисника.

Суддя В.В. Козюменська

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. К.Маркса, 18) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

      01.08.2017 о 08:00 до Кот Катерина Анатоліївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 55201, Миколаївська обл., м. Первомайськ, бульв.  
Миру, буд. 1, кв. 11) справа № 484/2057/17, суддя Хемич О. Б.

      У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня 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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Високопільський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74000, 
Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Червоноармійська,104) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

09.08.2017 о 15:30 до Кишман Олег Васильович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 74022, Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Архангель-
ське, вул. Мельнична, буд. 15) справа № 652/291/17, суддя Дригваль В. М.

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

      З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Акт на право власнос-

ті на землю, ЯА611244 від 

14.08.2007 р., с. Шандра,  

вул. Радянська, 15, реєстра-

ційний номер 010734500022, 

виданий на ім’я Підвисоцька 

Прасковія Павлівна, вважати 

втраченим.

Тиврівський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23300, 
Він ницька обл., смт Тиврів, вул. Шевченка, 3) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

08.08.2017 о 10:30 до Захаров Павло Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 23341, Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Нове-Міс-
то, вул. 1 Травня, буд. 65) справа № 145/541/17, суддя Ратушняк І. О.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

В провадженні Галицького районного суду міста Льво-
ва (колегія суддів у складі головуючого судді Зубачик Н. Б., 
суддів: Волоско І. P., Котельви К. О.) знаходиться спеціальне 
судове провадження про обвинувачення Маркіна Олексан-
дра Борисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 
ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 
ст. 205, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 
КК України та Кавецького Юрія Петровича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 
ст. 209 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 15 
серпня 2017 року об 11 годині 30 хвилин та 21 серпня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин. Попереджаємо Кавецького Юрія 
Петровича, 11.10.1979 року народження, зареєстрованого за 
адресою: м. Львів, вул. Єрошенка, 2, кв. 13, та Маркіна Олек-
сандра Борисовича, 02.06.1969 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: м. Луцьк, вул. Молоді, 17Б, кв. 6, що у ви-
падку неявки в судові засідання на вищевказані числа, спра-
ву буде розглянуто у вашій відсутності на підставі наявних 
доказів у матеріалах справи.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суд-

дя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 22 

серпня 2017 року о 08.00 годині за адресою: м. Костянтинівка, 

пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по спра-

ві за позовом Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД 

БАНК» про стягнення заборгованості: Болгара Василя Дмитро-

вича, 83000, Донецька область, м. Макіївка, п. Горького, вул. Ко-

марова, 3/13.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-

зову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з 

вимогам ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє 
Матяга Володимира Івановича (місце реєстрації: Донецька об-
ласть, сел. Сєдово-Василівка, Новоазовський район, вул. Комсо-
мольська, 27), Матяга Миколу Івановича (місце реєстрації: Доне-
цька область, сел. Сєдово-Василівка, Новоазовський район, вул. 
Комсомольська, 27), що 12 вересня 2017 року о 13.00 годині в 
приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, буде слухатись цивільна справа за позовом Приватного акці-
онерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат 
імені Ілліча» до Матяга Володимира Івановича, Матяга Миколи 
Івановича про розірвання договору оренди.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі: Матя-
га Володимир Іванович, Матяга Микола Іванович по справі вва-
жаються повідомленими про час та місце розгляду справи і у 
випадку неявки або неподання відповідного клопотання справа 
підлягає розгляду за їхньої відсутності.

Суддя О.М. Апалькова

Дворічанський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 62700, Харківська обл., м. Дворіч-
на, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

09.08.2017 о 08:30 до Зеленська Ольга Євге-
ніївна (останнє відоме місце реєстрації: 62732, 
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Віль-
шана, вул. Дзержинського, буд. 22) справа  
№ 618/450/17, суддя Гніздилов Ю. 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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

У провадженні Апеляційного суду Сумської облас-
ті знаходиться цивільна справа №577/158/17, провадження  
№ 22-ц/788/877/17 за апеляційною скаргою Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» на рішення 
Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 28 бе-
резня 2017 року в цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Селедця 
Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості.

Апеляційний суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викли-
кає до суду відповідача Селедця Сергія Сергійовича, 23 квітня 
1989 року народження.

Розгляд справи призначено на 22 серпня 2017 року о 09 год. 
00 хв. у приміщенні Апеляційного суду Сумської області за адре-
сою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28.

У випадку неявки до суду справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача.

Суддя Л.І. Семеній

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Ленінську районну в місті Луганську раду як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі № 428/388/17 
за позовною заявою Яненка Григорія Васильовича до Ленінської 
районної у м. Луганську ради, треті особи без самостійних ви-
мог – Головне територіальне управління юстиції у Луганській об-
ласті, ПАТ «Банк Фінанси та кредит», Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб, Банк агент Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб ПАТ «ПУМБ», про визнання права власності в поряд-
ку спадкування за законом, що відбудеться 14 вересня 2017 ро-
ку об 11.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, 
м. Костянтинівна Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Мальцевої Людмили Миколаївни, 
Мальцева Юрія Даниловича, Афанасьєвої Олени Дмитрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у справі 
– Мальцева Людмила Миколаївна, останнє відоме місце реєстрації: 
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Курчатова, 78, кв. 11, Маль-
цев Юрій Данилович, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Курчатова, 78, кв. 11, Афанасьєва Оле-
на Дмитрівна, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. 
Дебальцеве, м-н Восточний, 19, кв. 13, викликаються до суду на 21 
серпня 2017 року о 8 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Бєлостоцька

Борівський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 63800, Харківська обл., м. Боро-
ва, вул. Миру, 11) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

28.07.2017 о 09:00 до Киричук Юрій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 63807, 
Харківська обл., смт Борова, вул. Шутька, буд. 
14) справа № 614/396/17, суддя Зеленькова Н. Г.

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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Захар-
ченко Галини Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачка у справі – Захарченко Галина 
Анатоліївна, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область,  
м. Дебальцеве, вул. 60 років Октября, 30-Б, кв. 26, викликається 
до суду на 19 серпня 2017 року о 9 годині 30 хвилин, каб. № 14, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності. 

Суддя О.В. Бєлостоцька

 Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Ви-
конкомівська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

27.07.2017 о 09:00 до Корольов Ігор Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52387, Дніпропетровська обл., Кри-
ничанський р-н, с. Потоки, вул. Шиловського, буд. 17) справа  
№ 178/821/17, суддя Лісняк В. В.

27.07.2017 о 10:00 до Лобаш Євген Олегович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52310, Дніпропетровська обл., Криничан-
ський р-н, смт Аули, вул. Кірова, буд. 87) справа № 178/824/17,  
суддя Лісняк В. 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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 
цивільна справа за апеляційною скаргою Степанова Артема Ва-
лерійовича на рішення Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області від 3 листопада 2016 року по спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський банк розвитку» до Бабака Андрія Олександровича, Бабак 
Тамари Олександрівни, Степанова Артема Валерійовича, треті 
особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркетсіс-
темс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сади Донба-
су», про стягнення заборгованості за кредитним договором, від-
кладена до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської об-
ласті (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) на 24 жовтня 2017 року о 
09 год. 00 хв.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб по справі в судове за-
сідання, справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Т.П. Красвітна

Орджонікідзевський районний суд м. Маріу-
поля (адреса суду: 87505, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, пр-т Перемоги, 6) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

27.07.2017 о 08:00 до Лелеченко Світлана Се-
менівна (останнє відоме місце реєстрації: 87514, 
Донецька обл., м. Маріуполь, бул. Комсомоль-
ський, буд. 26, кв. 16) справа № 265/2763/17, 
суддя Мельник І. Г.

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 відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області викликає 
Зайцева Ігоря Сергійовича, який проживає за адресою: вул. Тка-
ленка, буд. 6, кв. 84, м. Антрацит Луганської області; Зайцеву Єв-
генію Ігорівну, яка проживає за адресою: вул. Ткаленка, буд. 6, 
кв. 84, м. Антрацит Луганської області, як відповідачів у судо-
ве засідання по цивільній справі №431/24208/17; провадження 
2/431/911/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Луганського обласного управління АТ «Ощад-
банк» до Зайцева І.C., Зайцевої Є.І. про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться 26 липня 2017 року 
о 16 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядати-
ме справу без участі відповідачів на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.В. Ткач

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання 

Коржа Сергія Васильовича як відповідача в цивільній справі № 328/1724/17 за по-

зовом Симоненко Яни Олександрівни до Коржа Сергія Васильовича про позбав-

лення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 31.07.2017 року о 09 го-

дині 00 хвилин у приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за 

адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П.Л.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект 

Перемоги, 6) розглядає справу за кримінальним провадженням відносно Дибова 

Едуарда Вікторовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 368 КК України.

Обвинувачений Дибов Едуард Вікторович викликається на 28 липня 2017 ро-

ку об 11.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Доне-

цької області, для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ - 19199961)!

Повідомляємо, що з 1 серпня 2017 року змінюються окремі та-

рифи на послуги Телефонія для існуючих абонентів  – фізичних та 

юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з 

телефонних ліній Vega).

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

14.07.2017 року розглянуто цивільну справу №409/513/17 (провадження 

№2/409/383/17) за позовом Мамонтової Наталії Владиславівни до Мамонто-

ва Валерія Анатолійовича про розірвання шлюбу та винесено рішення, яким 

позов задоволено.

Суддя Третяк О.Г.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викликає Федорен-
ка Олексія Йосиповича, як відповідача у справі № 350/669/17 за позовом Юкіш 
Галини Ярославівни, в інтересах якої діє Юкіш Ярослав Миколайович до Федо-
ренка Олексія Йосиповича про відшкодування шкоди, яке відбудеться о 8 год. 30 
хв. 27 липня 2017 року в приміщенні Рожнятівського районного суду за адресою: 
смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місцезнаходження відповідача: 
смт Рожнятів, вул. П. Мирного, 11 Рожнятівського району Івано-Франківської обл.

Місцезнаходження відповідача на даний час невідоме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК 
України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя І.В. Максимів

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Дронюка Юрія Степанови-

ча, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Узбецька, 3, кв. 25, як від-

повідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Власюк Діани Іванів-

ни до Дронюка Юрія Степановича, Орган опіки та піклування Виконавчого комітету 

Чернівецької міської ради про позбавлення батьківських прав на 11 год. 00 хв. 22 

серпня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №9.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Стоцька Л.А.
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Укргiдрометцентр

Говерла покликала 
патріотів

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

АКЦІЯ. Три липневі  дні  біля підніжжя гори Говерла (Ворохтян-
ське лісництво на  Івано-Франківщині) тривала Всеукраїнська ак-
ція, спрямована на поширення правдивої інформації про обстави-
ни збройної агресії Російської Федерації проти України, «Говерла».

Зорганізували захід Міністерство молоді та спорту, департамент 
освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації та Всеукраїнська громадська організація 
«Молодий Народний Рух».

Учасники акції обговорювали питання щодо поширення правди-
вої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації 
проти України серед молоді, обмінювались досвідом та налагоджу-
вали співпрацю між активістами із різних регіонів країни, які працю-
ють у царині національно-патріотичного виховання.

Цікаві лекції, інтелектуальні дискусії, спортивні та інтелектуаль-
ні змагання, перегляд документальних фільмів, гутірки, ватра, зу-
стріч з бійцями АТО, літературні читання, підйом на гору Говерла та 
багато іншого — далеко не повний перелік заходів, що відбулись в 
межах акції.

Голос жінки має силу
Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАОХОЧЕННЯ ДО ДІАЛОГУ. Луганські жінки задля відновлення 
миру в Україні створюватимуть блоги.   Програму з відновлення ми-
ру і діалогу реалізують у п’яти областях України, зокрема й  на Лу-
ганщині, завдяки Фундації  захисту прав людини. Мета — залучити 
якомога більше жінок до миротворчої діяльності. 

«Ми звикли, що питаннями миру переймаються чоловіки. Та  
кризовій ситуації вже понад три роки, тож час долучатися до ми-
ротворчого процесу саме жінкам, — каже голова правління Сє-
веродонецької агенції розвитку громади Віра Попсуй. — Маємо 
спробувати створити спільну блог-платформу.  Сподіваємося, що 
в цьому братимуть участь і жінки з тимчасово не підконтрольних 
урядові територій. Не плануємо агітувати за проведення якихось 
протестних акцій. А починати треба хоч би з того, щоб вийти у со-
ціальні мережі, обговорити спільні проблеми, запропонувати влас-
не бачення».

У межах  програми українок вчитимуть, як  наповнюватити блоги  
якісним контентом і розвивати їх.

Пролетіти над озером
ТУРИЗМ. На  Миколаївщині  запустили швидкісний тролей  

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

У селі Мигія Первомай-
ського району відбу-

лося відкриття туристич-
ного комплексу «Проти-
чанська скеля». Закладе-
но першу чергу кемпінгу з 
однойменною назвою й за-
пущено швидкісний тро-
лей над радоновим озе-
ром. Ця місцевість входить 
до складу Національно-
го парку «Бузький гард», 
а славиться тим, що тися-
чі туристів з усієї Украї-
ни приїжджають на поро-
ги Південного Бугу, щоб 
здійснити сплав на раф-
тах, відпочити, помилу-
ватися унікальним для 
півдня країни скельним 
ландшафтом. У селі Ми-
гія розташоване так зва-
не радонове озеро з чи-
стою бірюзовою водою, яке 
з’явилося на місці колиш-
нього гранітного кар’єру. 
Рік тому тут облаштува-
ли оглядовий майданчик, 
який уподобали туристи.

А вже нині комплекс до-
повнився новою локацією. 
Пройшов перші випробу-
вання найдовший і най-
швидший в Україні тро-
лей. Його довжина — 457 
метрів, висота — 72 ме-
три, а максимальна до-
сяжна  швидкість — понад  
100 км/год. Гальмівний 
механізм для тролея ін-
вестори замовляли у 
США, оскільки в Україні 
немає досвіду виготовлен-
ня такого обладнання для 
високошвидкісних трас. 
Уже до кінця місяця кон-
струкцію планують здати 
в експлуатацію.

Ті, хто взяв участь у тес-
товому запуску тролея, не 

приховують емоцій. «Екс-
тремальні відчуття за-
шкалюють, коли мчиш на 
величезній швидкості в 
такому дивовижному міс-
ці, — ділиться враження-
ми один з туристів Дмитро. 

—  Розвага вийшла кру-
тою й найвидовищнішою в 
Україні. Гадаю, вона при-
верне увагу багатьох гос-
тей краю».

В урочистому відкрит-
ті комплексу взяли участь 

перші особи області. Го-
лова Миколаївської обл-
держадміністрації Олек-
сій Савченко повідомив, 
що влада підтримала реа-
лізацію проекту пішохід-
ного мосту через Півден-
ний Буг між культурно-іс-
торичними центрами Пер-
вомайського району, села-
ми Грушівка та Мигія. У 
планах — об’єднати наяв-
ні туристичні маршрути. 
Уже наступного року по-
близу Мигії буде побудо-
вано кінотеатр просто не-
ба, сцену й амфітеатр. 

А поки що  туристи з  
усієї України зможуть 
милуватися озером з об-
лаштованого оглядового 
майданчика, пройти міс-
цевими екскурсійними 
стежками, ознайомитися з 
історією та природою цьо-
го краю, відпочити у наме-
тах і взяти участь в екс-
тремальних розвагах. 

Перші екстремали в захваті від спуску

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. 45 дітей із при-
фронтових районів проведен-
ня антитерористичної опера-
ції прибули на відпочинок до 
Вінницької дитячо-юнацької 
спортивно-оздоровчої бази 

«Колос». Кошти на їхнє пере-
бування надав вінницький об-
ласний бюджет, а супровід до 
бази забезпечив зональний 
відділ військової служби пра-
вопорядку. 

У «Колосі»  вони оздоров-
ляться і змістовно відпочинуть. 
Заплановано проведення екс-

курсій до відомого світло-му-
зичного фонтана, військово-
історичного музею Повітря-
них сил Збройних сил Украї-
ни та в інші цікаві місця. Діти 
матимуть змогу спілкуватися 
з учасниками антитерористич-
ної операції, які перебувають 
на ротації. 

«Це пільгова категорія дітей, і 
ми зробимо все, щоб вони відпо-
чили, набралися сил, розванта-
жилися й повернулися додому  
з найкращими враженнями про 
Вінниччину», — запевнила дирек-
тор департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержад-
міністрації Наталія Заболотна.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Автомо-
більний парк правоохоронців 
Сумщини поповнився новень-
кими позашляховиками. Ци-
ми днями в межах Кіотського 
протоколу надійшло 18 повно-
приводних гібридних кросове-

рів, які розподілили між тери-
торіальними підрозділами ві-
домства. Вони стали неабия-
кою підмогою для повсякден-
ної роботи груп реагування.

Як сказав, передаючи тех-
ніку, начальник ГУ Національ-
ної поліції в Сумській області 
Микола Лушпієнко, такі авто-
мобілі відповідають європей-

ським стандартам. Адже во-
ни не тільки швидкісні й ма-
неврені, а й укомплектова-
ні всім необхідним: планшет-
ними комп’ютерами, радіос-
танціями, аптечками, вогне-
гасниками, огороджувальни-
ми пристроями тощо. Важли-
во, що машини мають авто-
матичну КПП і можуть пра-

цювати від електрики. Одно-
го заряджання від звичайної 
ро зетки вистачає більш як на  
50 кілометрів.

Ціна кросовера — 1,3 міль-
йона гривень. Техніку придба-
но за державні кошти, а об-
ладнання вартістю 100 тисяч 
за комплект — за рахунок об-
ласного бюджету.

На Вінниччині відпочивають діти  
із прифронтової зони

Патрульні Сумщини реагуватимуть 
оперативніше
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Тепер цю красу можна побачити з висоти польоту
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