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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО: 
«Ми очікуємо від Верховної 

Ради ухвалення медичної 
реформи. Назад дороги 

немає, бо там  
тільки руїни,  
а попереду —  

великі справи». 

Стандарти НАТО 
стають реальністю

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Оперативний резерв військово
зобов’язаних першої черги, створений з початку оборонної ре
форми, становить нині майже 130 тисяч осіб. З початку цього року 
на військову службу за контрактом прийнято понад 17 тисяч осіб, 
зокрема 1,2 тисячі офіцерів. Таким чином, загальна кількість вій
ськовослужбовців за контрактом у Збройних силах перевищує ни
ні 120 тисяч військовослужбовців. Таку інформацію оприлюднив 
під час традиційного брифінгу речник Міністерства оборони Мак
сим Праута.

А від початку оборонної реформи понад 1,2 тисячі наших вій
ськових інструкторів пройшли підготовку за стандартами НАТО, з 
них майже половина — за участю іноземних фахівців. Цього року 
за стандартами Альянсу підготовлено 28 повноцінних бойових під
розділів ЗСУ. Відпрацьовано 150 стандартів колективної та інди
відуальної підготовки, введено в дію єдину електронну базу стан
дартів підготовки та методологічних матеріалів для військ, повідо
мляє УНІАН. Лише цьогоріч за новими стандартами проведено по
над 300 заходів оперативної та бойової підготовки.

70,47%
становить рівень оснащення житлового 

фонду загальнобудинковими приладами 
обліку теплової енергії

ОСВІТНІ РЕФОРМИ. «Урядовий кур’єр» проаналізував,  
як нововведення вплинули на заповнення студентських 
аудиторій у вишах Закарпаття 

Вступна кампанія:  
що обирає молодь? 

Віце-прем’єр-міністр про оптимізм, пов’язаний  
із кардинальними змінами в галузі охорони здоров’я   
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Письменник Сергій Жадан: 
«Ми часто перебуваємо 
по один бік лінії фронту, 
та все одно воюємо не з 
ворогом, а поміж собою»

Тернопільська міська влада 
прагне переобладнати сім 
котелень на альтернативне 
паливо, громадськість 
проти

СИТУАЦІЯ 

Що саме стримує розвиток економіки 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. «Питанням номер один» глава уряду вважає захист бізнесу  
від неправомірних зазіхань контрольних органів

Михайло ЮРЧЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

П’ятниця видалася для 
Прем’єр-міністра Володими-

ра Гройсмана не менш напруже-
ним днем, ніж усі попередні, впро-
довж яких він побував у трьох об-

ластях України, занурився в ро-
бочу атмосферу дорожників, ліка-
рів, учителів, підприємців. Без ви-
вчення того, чим дихають люди в 
регіонах, у столиці неможливо ви-
значати шляхи подальшого роз-
витку реального сектору, прогно-
зувати перспективу, аналізува-

ти й виправляти недоліки чи по-
милки.  Надзвичайно велику ува-
гу на більшості заходів глава уря-
ду приділяє полегшенню умов ро-
боти ділових і підприємницьких 
кіл, створенню в країні сприятли-
вого бізнес-клімату. Ось і цього ра-
зу Володимир Гройсман закликав 

міністрів провести аналіз робо-
ти підпорядкованих їм контролю-
ючих органів і скасувати бар’єри 
розвитку підприємництва та за-
лучення інвестицій, які перешко-
джають нині нормальній робо-
ті. Він укотре підкреслив, що про-
тягом тижня відвідав три півден-

ні області України — Дніпропе-
тровську, Миколаївську та Хер-
сонську, де мав зустрічі з ділови-
ми колами і отримав від підприєм-
ців багато скарг на штучні перепо-
ни в різних сферах — від під-
ключення до мереж до відве-
дення земельних ділянок. 
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Татарбунарський районний суд Одеської 
області викликає на 28.08.2017 р. о 09 год. 30 
хв. як відповідачку Новінюк Діану Олексан-
дрівну по цивільній справі № 515/1048/17-ц 
за позовом Новінюк Наталі Григорівни про 
визнання особи такою що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням.

Суд пропонує Новінюк Д.О. подати пись-
мові пояснення та всі наявні докази по спра-
ві.

У разі неявки відповідачки у судове засі-
дання або визнання причини її неявки непо-
важною, справа може бути розглянута за її 
відсутності.

Суддя Тимошенко С.В.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 24.02.2017 
року було винесено заочне рішення по 
цивільній справі № 409/3061/16-ц за по-
зовною заявою ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Бурденка Олександра Федоро-
вича, Бурденко Людмили Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за договором 
про іпотечний кредит, яким позовні вимо-
ги задоволено частково.

Суддя Максименко О.Ю. 

Іллінецький районний суд Вінницької облас-
ті викликає Корець Дмитра Олександровича, 18 
липня 1986 року народження, останнє відоме 
місце проживання: смт Дашів Іллінецького ра-
йону, Вінницької області, вул. Б. Хмельницько-
го, буд. 38, в судове засідання як відповідача по 
цивільній справі № 131/1043/17 за позовом Ко-
рець Оксани Вікторівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 13 год. 00 
хв. 26 жовтня 2017 року в залі засідань Іллі-
нецького районного суду Вінницької області за 
адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Єв-
ропейська, 28, індекс 22700. У разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Суддя О.Ю. Олексієнко

Бабушкінський районний суд м. Дніпропе-
тровська повідомляє Стричака Леоніда Васи-
льовича (Львівська область, Яворівський ра-
йон, с. Залужжя) про ухвалення заочного рі-
шення від 04.08.2017 року по цивільній справі 
№ 200/1180/17 за позовом Карапетян Анни Во-
лодимирівни до Стричака Леоніда Васильовича, 
третя особа: Бабушкінська районна рада м. Дні-
пропетровська, третя особа: Залузька сільська 
рада Яворівського району Львівської області, 
третя особа: Яворівська районна державна ад-
міністрація про збільшення розміру аліментів 
та позбавлення батьківських прав, яким позовні 
вимоги задоволені в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою 
відповідача, поданою протягом десяти днів з 
дня отримання його копії.

Суддя Женеску Е.В.

Малиновський районний суд м. Одеси ви-
кликає: Албул Ольгу Вікторівну, останнє відоме 
місце проживання: Одеська область, Великоми-
хайлівський район, смт Велика Михайлівка, вул. 
Молодіжна, буд. 8, кв. 10, у судове засідання за 
позовом Рудницького Віктора Петровича до Ал-
бул Ольги Вікторівни про розірвання договору 
довічного утримання, яке призначене до слу-
хання на 07.09.2017 року о 10 год. 45 хв. у каб.  
№ 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Сту-
са, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поваж-
них причин, розгляд справи буде проведено за 
вашої відсутності за наявними у справі доказа-
ми.

Суддя Сегеда О.М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області (суддя Бондаренко В.М.) 
викликає як відповідача Гайдарова Валерія Ген-
надійовича, 28.04.1979 року народження, остан-
нє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. 
Волховстрою, буд. 19, кв. 11, по цивільній спра-
ві № 185/3581/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова ком-
панія «Довіра та Гарантія» до Гайдарова Вале-
рія Геннадійовича про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Судове засідання призначене на 26 вересня 
2017 року на 09.00 год. за адресою: 51400, Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, 
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може 
бути розглянута за його відсутності.

Суддя В.М. Бондаренко

У Подільському районному суді м. Киє-
ва 20.09.2017 р. об 11 год. 45 хв. під голо-
вуванням судді Декаленко B.C. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом Го-
лубенко Ірини Василівни до Голубенка Ва-
лентина Васильовича про стягнення до-
даткових витрат на дитину.

Явка вищезазначених осіб (сторін по 
справі) в судове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде 
слухатись за його відсутності згідно ст. 
169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Гайворонський народний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 28 вересня 2017 року об 11 
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Кі-
ровоградська область, м. Гайворон, вул. Велико-
го Кобзаря, 3, каб. № 5 (суддя Сліпенко Р.Ю.) від-
будеться слухання цивільної справи № 385/958/17,  
№ 2/385/491/17 за позовом Ширяєвої Олени Во-
лодимирівни до Бондаря Вадима Володимирови-
ча про визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням та зняття з ре-
єстрації за місцем проживання. В судове засідан-
ня викликається як відповідач Бондар Вадим Воло-
димирович (останнє відоме місце проживання: смт 
Завалля, вул. Пушкіна, 2, кв. 45). В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа буде розгляну-
та за його відсутності за наявними доказами. Од-
ночасно суд роз’яснює відповідачу його обов’язок 
повідомити суд про причини неявки у судове засі-
дання.

Суддя Р.Ю. Сліпенко

Борзнянський районний суд Чернігівської 
області викликає в судове засідання Слив-
ку Миколу Івановича, 28.08.1994 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання:  
с. Гульськ Новоград-Волинського району, Жи-
томирської області, як відповідача у цивільній 
справі № 730/593/17 за позовом Сливки Кате-
рини Миколаївни до Сливки Миколи Івановича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 25 ве-
ресня 2017 року о 10.00 год. в приміщенні су-
ду за адресою: м. Борзна, вул. Незалежності, 4, 
Чернігівської обл.

У випадку вашої неявки справа буде розгля-
нута у вашу відсутність.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опу-
блікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

Суддя О.А. Луговець

Автозаводський районний суд м. Кременчука 
викликає Кручинського Каміла (останнє відоме 
місце проживання: м. Кременчук, бульвар Авто-
кразівський, буд. 22, кв. 3) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом 
Шишко Тетяни Валеріївни до Кручинського Ка-
міла про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 30 хв. 
24 жовтня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 
Першотравнева, 29/5.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В 
разі неявки, справу буде розглянуто за вашої 
відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д.Д.

 Першотравенський міський суд Дніпропе-
тровської обл. (адреса суду: 52037, Дніпропе-
тровська обл., м. Першотравенськ, вул. Лені-
на, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  23.08.2017 о 
08:30 до Погорєлова Світлана Павлівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 52800, Дніпропетров-
ська обл., м. Першотравенськ, вул. Комсомоль-
ська, буд. 69, кв. 24) справа № 186/669/17, суд-
дя Демиденко С. М.

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

Первомайський міськрайонний суд Микола-
ївської обл. (адреса суду: 55200, Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. К.Маркса, 18) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 14.09.2017 о 08:00 до Кор-
нєва Олена Вікторівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 55210, Миколаївська обл., м. Перво-
майськ, вул. Корабельна, буд. 9, кв. 12) справа 
№ 484/2061/17, суддя Хемич о. б.

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

 Жовтневий районний суд м. Маріуполя 
(адреса суду: 87520, Донецька обл., м. Маріу-
поль, пр-т Металургів, 31) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  25.09.2017 о 09:00 до Чернікова 
Юлія Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелін-
ського, буд. 19б, кв. 212) справа № 263/7510/17, 
суддя Томилин А. Н.

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

Апостолівський районний суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 53800, Дніпропетров-
ська обл., м. Апостолове, вул. Визволення, 66) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 08.09.2017 о 08:30 до 
Дорошкевич Павло Генадійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 53860, Дніпропетровська обл., 
м. Зеленодольськ, вул. Леніна, буд. 19, кв. 58) 
справа № 171/1153/17, суддя Кодрян Л. І.

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

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає представника Амвросіївської міської 
ради, як відповідача в адміністративній справі за 
номером провадження № 2-а/323/54/17, справа 
№ 218/1221/14-а за адміністративним позовом 
Склярова Ігоря Вікторовича до Амвросіївської 
міської ради Донецької області про визнан ня 
протиправним рішення органу місцевого само-
врядування та поновлення на посаді міського 
голови, яку призначено до розгляду о 13 год. 00 
хв. 16 жовтня 2017 року у приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йо-
хана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. 14 (суддя Мі-
наєв M.M.).

Суддя М.М. Мінаєв

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізова-
ний аукціон № 34(207)-1 з продажу скрапленого газу для потреб насе-

лення. 
Аукціон відбудеться 29 серпня 2017 року о 12:30 год. за адресою: 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІоННИЙ бЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПбТ (ДСТУ 
4047-2001) загальним обсягом 1 974,000 т, ресурс вересня 2017 р. Вироб-
ництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція 
№ 1: 94 лоти, обсяг 1 лота – 21 т, заг.обсяг – 1974 т, транспортування ав-
тотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн. в т.ч. ПДВ. За ре-
зультатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні дого-
вори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу  здійснюється у ве-
ресні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно за-
безпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого 
газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмі-
рі 5% вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, пода-
ють на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію пла-
тіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) доку-
мент, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. 
Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, 
оф. 8 та закінчується 28 серпня 2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1)  
№ 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄД-
РПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, 
код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з бір-
жею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно 
Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з прода-
жу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію мож-
на отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. 
Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: 
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 
09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В Провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримінальне прова-

дження № 415/3619/17, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120141130240001826 
від 01.08.2014 року, Стосовно Тарубарова Олександра Олександровича, 18.03.1983 року народжен-
ня, Тарубарова Сергія Олександровича, 01.09.1986 року народження, Овчаренка Олександра Євгено-
вича, 25.10.1987 року народження, Угренінова Олександра Юрійовича, 02.03.1983 року народження, 
Скарги Сергія Васильовича, 13.09.1984 року народження. Обвинувачених у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому с. 297-
1 КПК України.

Обвинувачений Тарубаров Олександр Олександрович зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, місто Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46.

Обвинувачений Тарубаров Сергій Олександрович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
місто Лисичанськ, вул. Ватутіна, 46.

Обвинувачений Овчаренко Олександр Євгенович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
місто Лисичанськ, пр. Перемоги, 142/48.

Обвинувачений Угренінов Олександр Юрійович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
місто Лисичанськ, вул. І. Кожедуба, 31/2.

Обвинувачений Скарга Сергій Васильович зареєстрований за адресою: Луганська область, місто 
Лисичанськ, вул. Круглова, 91.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України, Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає обвинувачених у судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 21 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за  адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією судів у складі: головуючого судді березіна А.Г., 
суддів Грибанової Л.о., Шевченко о.В.

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з реалізації прокату чорних металів,  
метизів, інструменту, паперу, ниток, марлі,  

верстатів заточних, приладів  
електровимірювальних, виробів електровакуум-

них, болтів та костилів колійних,  
стрічки конвеєрної гумотканинної.

Аукціон відбудеться 11 вересня 2017 р.  
о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-
них за проведення аукціону: Горошко І.Я. 
(235-17-42), Шкляр Л.П. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведен-
ня аукціону розміщена на офіційному веб-сайті 
Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua

Марківський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Шевченка Володими-
ра Сергійовича на судове засідання для розгляду 
цивільної справи за позовом Шевченко Оксани 
Олександрівни до Шевченка Володимира Сергі-
йовича про надання дозволу на виїзд дитини за 
кордон.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Марківського районного суду Луганської області 
22.08.2017 р. о 10.00 год. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік
Державне агентство резерву України оголошує повтор-

ний аукціон з реалізації чавуну ливарного, прокату чорних та 
кольорових металів, метизів, труб, кабельно-провідникової 
продукції, плівки поліетиленової та магнітної, інструменту 
абразивного, підпергаменту, напівфабрикатів та заготовок, 
форм та люльок хлібопекарських, гуми технічної, рукавів на-
пірних, стрічки ізоляційної та вимірювальної, шнурів азбес-
тових та лляних, тасьми, марлі, радіокомпонентів, радіо ламп, 
електровакуумних виробів, апаратури та обладнання.

Аукціон відбудеться 30 серпня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: Горошко І.Я.(235-17-42), Шкляр Л.П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону 

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що 
02 серпня 2017 року було постановлено заочне рішення по цивільній 
справі № 363/997/17 за позовом Рябчун Марини Валеріївни до Рябчун 
Леоніда Валентиновича, третя особа: Орган опіки та піклування Виш-
городської районної державної адміністрації про стягнення аліментів 
на утримання неповнолітньої дитини до досягнення нею повноліття та 
позбавлення батьківських прав, яким позов Рябчун М.В. задоволено.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, 
за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 
десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задо-
волення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному поряд-
ку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк, протягом якого 
розглядалася заява, не включається до строку на апеляційне оскар-
ження рішення.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального 
порядку, встановленого ЦПК України.

Суддя М.Б. Баличева

оголошення про наміри щодо передачі в оренду державного майна — трансформаторної 
підстанції ПС 35/6 кВ «Прирейкова база»

ПУбЛІЧНоГо АКЦІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «об’ЄДНАНА ГІРНИЧо-ХІМІЧНА КоМПАНІЯ»
1. Назва об’єкта оренди індивідуально визначеного майна, що перебуває у державній 

власності — трансформаторна підстанція ПС 35/6 кВ «Прирейкова база».
Місцезнаходження об’єкта оренди: вул. Іршанська, 7, смт Нова Борова, Хорошівський ра-

йон, Житомирська область.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31 травня 2017 

становить 261 779 (двісті шістдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев’ять) грн. 00 коп. Об’єкт 
оренди не перебуває в заставі, податковій заставі, в оренді.

балансоутримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧ-
НА КОМПАНІЯ».

орган уповноважений управляти майном: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України;

Мета використання об’єкта оренди – енергозабезпечення об’єктів (прийняття та розподіл 
електричної енергії).

Строк оренди об’єкта - 2 роки 11 місяців. Об’єкт оренди не може бути переданий в оренду 
для здійснення іншого виду діяльності.

Заяви щодо оренди об’єкту державної власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ», на яке подано оголошення про намір пе-
редати майно в оренду, приймаються канцелярією філії «Іршанський гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА 
КОМПАНІЯ», а саме: вул. Шевченка, 1, смт Іршанськ, Хорошівський район, Житомирська об-
ласть, 12110, з 08.00 до 17.00 год. (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Кінцевий термін прийняття заяв – 8 вересня 2017 року.
У разі надходження двох і більше заяв щодо оренди об’єкта державної власності, на яку 

надано оголошення про намір передати майно в оренду, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» оголошує конкурс на право укладення до-
говору оренди індивідуально визначеного майна державної форми власності.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі головного енергетика філії «Іршанський 
гірничо-збагачувальний комбінат» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБ’ЄДНАНА 
ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ», а саме: вул. Шевченка, 1, смт Іршанськ, Хорошівський район, 
Житомирська область, 12110, тел. (04145) 3-38-29.

ПоВІСТКА ПРо ВИКЛИК ПІДоЗРЮВАНоГо
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Сидоренко Олександр Володимирович, 
18.12.1980 р.н., зареєстрований за адресою: вул. Папаніна, 
буд. 7-А, смт Билбасівка, Слов’янський район, Донецька об-
ласть на підставі ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, 
вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Петрука М.В., р.т. 
(0412) 405-279 о 14.00 23.08.2017, о 14.00 24.08.2017 та о 14.00 
25.08.2017 для участі у слідчих та процесуальних діях (отриман-
ня повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, впіз-
нання, тощо), а також о 14.00 29.08.2017, о 14.00 30.08.2017 
та о 14.00 31.08.2017, для виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22016060000000042 від 25.10.2016, у якому ви є підозрюва-
ним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу № 233/2255/17 за позо-
вом AT «Ощадбанк» до Смоленської О.В., Гладкої Н.В., Голоща-
пової Т.І. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Смо-
ленська Олександра Володимирівна, останнє відоме місце про-
живання: м. Макіївка, м-н Центральний, 9/81; Гладка Наталія Ві-
кторівна, останнє відоме місце проживання: м. Макіївка, вул. 20 
партз’їзду, 27; Голощапова Тетяна Іванівна, останнє відоме місце 
проживання: м. Макіївка, вул. Черепанових, 151/9 викликають-
ся до суду на 08 год. 00 хв. 21 серпня 2017 року (корп. № 2, каб.  
№ 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх 
відсутності.

Суддя Каліуш О.В.
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оголошення

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 
1-кп/761/736/2017 за обвинуваченням Мінкіна В.В. за ч. 
5 ст. 191 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 12016100100014311 від 
10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 29.08.2017 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. 
Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 
каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л.Л. Щебуняєва

 Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.09.2017 о 14:00 до Шкурат Едуард Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40032, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 33, кв. 30) справа  
№ 592/2065/17, суддя Труханова Л. М.

 25.09.2017 о 09:00 до Солдатенков Валерій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Су-
ми, вул. Роменська, буд. 100а, кв. 88) справа № 592/6395/17, 
суддя Хитров Б. 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.

 Рівненський міський суд викликає Тимофеєву Тетяну 
Олександрівну як відповідача по справі за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Иде-
ал Груп» до Тимофеєвої Тетяни Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за договором про надання послуг, 
у судове засідання, яке відбудеться 20 жовтня 2017 року 
о 09 год. 15 хв. в приміщенні Рівненського міського суду 
за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Останнє відоме місцезнаходження відповідача – Ти-
мофеєвої Тетяни Олександрівни: м. Рівне, пр. Миру, 23, 
кв. 23.

У разі неявки до суду у вказаний час та неповідомлен-
ня про поважність причин неявки відповідача вказана 
справа буде вирішена на підставі наявних у ній даних чи 
доказів з постановленням заочного рішення.

Суддя М.А. Бердій

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

12.09.2017 о 09:00 до Городовіков Роман Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 62712, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Тополі, вул. Молодіжна, буд. 44) спра-
ва № 618/555/17, суддя Рябоконь Є. А.

12.09.2017 о 08:45 до Гряник Олексій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 62723, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Рідкодуб, вул. Молодіжна, буд. 4) 
справа № 618/553/17, суддя Рябоконь Є. А.

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

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«НВП «Квазар Комплекс» (ідентифікаційний код 30219297)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/25-

16/138-14 про вчинення товариством з обмеженою відпо-
відальністю «НВП «Квазар Комплекс» (ідентифікаційний 
код 30219297) порушення, передбаченого пунктом 1 стат-
ті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотво-
рення результатів торгів на закупівлю Державним підпри-
ємством матеріально-технічного забезпечення залізнично-
го транспорту України «Укрзалізничпостач» вузлів та дета-
лей для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого 
складу (запасні частини до гідропередач 750 од.) [оголо-
шення про проведення процедури закупівлі № 23687, опу-
бліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних 
закупівель» від 21.02.2011 № 22 (468)] та порушення, пе-
редбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини дру-
гої статті 6 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 
дій, що стосуються спотворення результатів торгів на за-
купівлю Державним підприємством матеріально-технічно-
го забезпечення залізничного транспорту України «Укрза-
лізничпостач» вузлів та деталей для локомотивів залізнич-
них, трамвайних та рухомого складу (запасні частини до 
дизель-поїздів серії Д1) [оголошення про проведення про-
цедури закупівлі № 100682, опубліковане в інформаційно-
му бюлетені «Вісник державних закупівель» від 27.06.2011 
№ 76 (522)], Антимонопольний комітет України прийняв рі-
шення від 27 квітня 2017 року № 188-р.

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

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого час-
тини першої статті 56 Закону Україну «Про захист еконо-
мічної конкуренції».

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. (адре-
са суду: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 
Леніна, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

18.09.2017 о 15:40 до Черножукова Ольга Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 93405, Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 11, кв. 87) 
справа № 428/4170/17, суддя Юзефович І. О.

18.09.2017 о 15:00 до Андрєєва Любов Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 93405, Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 11, кв. 95) 
справа № 428/4550/17, суддя Юзефович І. О.

 18.09.2017 о 15:20 до Шевцов Віталій Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93416, Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 17, кв. 29) спра-
ва № 428/2125/17, суддя Юзефович І. О.

 18.09.2017 о 15:10 до Парфеньєва  Інна  Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 93406, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 
23а, кв. 69)справа № 428/4171/17, суддя Юзефович І. О.

18.09.2017 о 15:30 до Бондарь Андрій Леонідович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 4, кв. 2) справа  
№ 428/4553/17, суддя Юзефович І. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

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

Житомирський районний суд Житомирської області 
викликає Гвелісані Олександра Гедерзієвича у судове за-
сідання, що відбудеться о 09 годині 30 хвилин 11 вересня 
2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, 
каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/1319/17 
за позовом ПАТ КБ «Страхова компанія «Українська 
страхова група» про відшкодування шкоди.

В призначений для слухання справи день і час ви ма-
єте право з’явитись для участі у судовому засіданні. Го-
туватись до слухання справи (знайомитись з матеріала-
ми справи, знімати копії, заявляти клопотання про забез-
печення доказів (виклик свідків, витребування письмо-
вих доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній участі, про-
шу завчасно – до дати, визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви по-
винні надати всі оригінали документів, якими обгрунто-
вуєте свої заперечення проти вимог, або копії цих доку-
ментів, завірених у встановленому законом порядку у ви-
падку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд роз-
гляне дану справу у вашій відсутності за наявними в ма-
теріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при со-
бі паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає 
цивільну справу за позовом ТОВ «Вердикт Фінанс» 
до Кубряка Костянтина Володимировича, Бурков-
ської (Чорноусько) Юлії Віталіївни, яка діє в своїх ін-
тересах та в інтересах малолітньої дитини Кубряка 
Костянтина Денисовича, Дзєви Святослави Яросла-
вівни про визнання осіб такими, що втратили право 
користування житловим приміщенням.

Відповідачі у справі Кубряк Костянтин Володи-
мирович, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Київ, пр-т Тичини, 16/2, кв. 153, Бурковська (Чор-
ноусько) Юлія Віталіївна, останнє відоме місце про-
живання якої: м. Київ, пр-т Тичини, 16/2, кв. 153, 
Дзєва Святослава Ярославівна, останнє відоме міс-
це проживання якої: вул. Набережна, 19, с. Бобриця, 
м. Києво-Святошинський р-н, Київська обл., викли-
каються на 18 вересня 2017 року о 10 год. 15 хв. до 
суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця 5, каб. 109) для 
участі у розгляді справи по суті.

Кубряку Костянтину Володимировичу, Бурков-
ській (Чорноусько) Юлії Віталіївні, Дзєві Святосла-
ві Ярославівні пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачі повинні повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Н.Є. Арапіна

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково – касо-

вого обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 
від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями (надалі - Правила) наступних змін, а саме:

1. викласти п. 10.8. Правил в наступній редакції:
«10.8. Сторони дійшли згоди, що всі спори між Сторонами, що виникають за Договором або у зв’язку з ним (у тому чис-

лі щодо його тлумачення, виконання або порушення, зміни, припинення, розірвання або визнання недійсним, підлягають пе-
редачі на розгляд і остаточне вирішення  до третейського суду, зазначеного у Договорі-анкеті (надалі – Третейський суд). В 
процесі розгляду та вирішення спору буде застосовуватись Регламент Третейського Суду (далі – Регламент). Станом на день 
укладення цього договору Регламент, інша інформація про Третейський Суд розміщені на сайті Третейського Суду за адре-
сою https://ucci.org.ua.

Сторони погоджуються з тим, що третейський розгляд справи здійснюється Третейським судом у складі одноособового 
третейського судді, який призначається Головою Третейського суду одночасно з порушенням третейського провадження. У 
разі подання Стороною позову до суду загальної юрисдикції для урегулювання спору права та обов’язки Сторін за цим тре-
тейським застереженням щодо предмета цього спору припиняються, і всі майбутні спори між  Сторонами щодо цього пред-
мета (включаючи спір, щодо якого подано такий позов) розглядаються судами загальної юрисдикції в порядку, встановле-
ному законодавством України, проте це третейське застереження зберігає силу щодо спорів між Сторонами про будь-який 
інший предмет. У разі звернення за вирішенням спору до Третейського суду, припинення розгляду спору Третейським судом 
та передача його на розгляд суду загальної юрисдикції можливі лише за згодою обох Сторін.

У разі відступлення прав за Договором, третейське застереження зберігає силу для особи, на користь якої здійснено та-
ке відступлення.

Порядок розв’язання спорів, зазначений у цьому пункті, застосовується, якщо в Договорі-анкеті (або в заяві про встанов-
лення ліміту овердрафту або в іншому документі(-ах), що прирівнюється(-ються) до договору) міститься відповідне третей-
ське застереження, а у разі відсутності такого застереження спори розглядаються у судах загальної юрисдикції.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому видан-
ні, а саме: 19.08.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 21.08.2017 р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту      С. М. Панов

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Слупиць-
ку Марію Григорівну як відповідачку в цивільній справі за номером 
провадження № 2/323/521/17, справа № 323/1343/17, за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Слупицької Марії Григорівни про стяг-
нення заборгованості, яку призначено до розгляду о 09 год. 15 хв. 
04 жовтня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14 (суд-
дя Мінаєв М.М.).

Суддя М.М. Мінаєв

Малікова Ольга Анатоліївна викликається у судове засідання 

як відповідачка по цивільній справі за позовом Карпенка Руслана 

Володимировича до Малікової Олени Анатоліївни про витребу-

вання безпідставно отриманих грошових коштів, яке відбудеть-

ся в приміщенні Червонозаводського районного суду м. Харко-

ва (м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36, під’їзд № 3, каб. 39) 

під головуванням судді Теслікової І.І. о 09 годині 00 хвилин 26 ве-

ресня 2017 року.

Суддя І.І. Теслікова

Втрачене водійське по-

свідчення на ім’я Пав-

ленка Даниіла Олеговича 

30.12.1994 р.н., яке було 

видане 01.2013 р.,

вважати недійсним.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 
що 11.09.2017 р. о 14 год. 00 хв. відбудеться судове засі-
дання у цивільній справі № 127/5114/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Гаргат Ната-
лії Петрівни, Гаргата Роберта Михайловича про стягнення за-
боргованості.

Явка Гаргата Роберта Михайловича, 17.12.1964 р.н. 
(останнє відоме місце реєстрації: м. Вінниця, вул. П. Ангелі-
ної, буд. 17) є обов’язковою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. 
М. Грушевського, 17, зал № 38.

Суддя Гриневич В.С.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Романенка Олександра Васильовича як відповідача в ци-
вільній справі за номером провадження № 2/323/517/17, 
справа № 323/1339/17, за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Романенка Олександра Васильовича 
про стягнення заборгованості, яку призначено до розгляду 
о 09 год. 00 хв. 04 жовтня 2017 року у приміщенні суду за 
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена  
(К. Маркса), 27а, каб. № 14.

Суддя М.М. Мінаєв

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Булатова Віталія Юрійо-
вича як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/8732/17-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний експертно-імпортний банк України» до 
Булатова Віталія Юрійовича про стягнення заборгованості, 
що відбудеться 29 серпня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

13 червня 2017 р. відбуло-
ся засідання спостережної ради 
КС «Компаньйон», на якому бу-
ло прийнято рішення про подан-
ня заяви до Нацкомфінпослуг 
про виключення КС «Компань-
йон» з реєстру фінансових уста-
нов (протокол № 6). 

Голова спостережної  
ради КС «Компаньйон»  

Капелюх О.М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Комагорова Дмитра Вікторовича як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 426/8988/17-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний експорт-
но-імпортний банк України» до Комагорова Дмитра Вікторовича 
про стягнення заборгованості, що відбудеться 28 вересня 2017 
року о 14.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

П’ятихатський районний суд Дніпропетров-
ської області викликає в судове засідання як 
відповідача Терещенка Дмитра Володимирови-
ча, 04 жовтня 1984 року народження, уроджен-
ця м. П’ятихатки Дніпропетровської області, по 
цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» до Терещен-
ка Дмитра Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 
00 хв. 29 серпня 2017 року в приміщенні 
П’ятихатського районного суду Дніпропетров-
ської області, під головуванням судді Легко-
шерст Ю.В. за адресою: 52100, вул. Шевченка, 
114, м. П’ятихатки Дніпропетровської області, 
зал судових засідань № 3.

Явка до суду є обов’язковою. Роз’яснюємо, 
що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опу-
блікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, і в разі неявки відповідача в судо-
ве засідання, справа буде розглянута за наявни-
ми матеріалами в його відсутність.

Суддя Ю.В. Легкошерст

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відпові-
дачів по справі № 409/1008/17 за позовом AT 
«Ощадбанк» до Бережного Артура Олександро-
вича, Власова Володимира Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 31.08.2017 ро-
ку о 13.00 год. (резервна дата 14.09.2017 року о 
13.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Бережной Артур Олександрович, останнє ві-

доме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв 
Сталінграда, буд. 3, кв. 152;

Власов Володимир Юрійович, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв Сталін-
града, буд. 3, кв. 172.

У випадку неявки відповідачів справу буде 
розглянуто за їх відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Максименко О.Ю.

Дніпровський районний суд м. Києва розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Вердикт 
Фінанс» до Кубряка Костянтина Володимиро-
вича, Бурковської (Чорноусько) Юлії Віталіїв-
ни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах ма-
лолітньої дитини Кубряка Костянтина Денисо-
вича, Дзєви Святослави Ярославівни про визна-
ння осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням.

Відповідачі у справі Кубряк Костянтин Воло-
димирович, Бурковська (Чорноусько) Юлія Ві-
таліївна, Дзєва Святослава Ярославівна, остан-
нє відоме місце проживання яких: Дніпровська 
набережна, 9-а, кв. 280, м. Київ, викликаються 
на 18 вересня 2017 року о 10 год. 15 хв. до суду 
(02105, м. Київ, вул. О. Кошиця 5, каб. 109) для 
участі у розгляді справи по суті.

Кубряку Костянтину Володимировичу, Бур-
ковській (Чорноусько) Юлії Віталіївні, Дзєві Свя-
тославі Ярославівні пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності.

Суддя Н.Є. Арапіна

Могилів-Подільський міськрайонний суд Ві-
нницької області викликає у судове засідан-
ня Ковальову (Жданову) Галину Володимирів-
ну (останнє місце реєстрації: вул. Котовського, 
5, кв. 11, м. Чернівці) та Мозотову Ольгу Воло-
димирівну (останнє місце реєстрації: вул. Кар-
ла Лібкнехта, 4, кв. 64, м. Чернівці) для розгля-
ду цивільної справи за позовом Захарової Зої 
Станіславівни до Ковальової (Жданової) Галини 
Володимирівни, Мозотової Ольги Володимирів-
ни про визнання права власності за набуваль-
ною давністю.

Судове засідання призначено на 08.09.2017 
р. на 14 годину 00 хвилин в приміщенні Моги-
лів-Подільського міськрайонного суду Вінниць-
кої області за адресою: Вінницька обл., м. Моги-
лів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву 
розглядає суддя Київська Т.Б.

У разі неявки Ковальової (Жданової) Г.В., 
Мозотової О.В. в судове засідання позовна за-
ява буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Київська Т.Б.

У провадженні Броварського міськра-
йонного суду Київської області перебу-
ває цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський акціонерний банк» в особі Уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ві-
ейбі банк» Славкіної Марини Анатоліївни 
до Будюк Наталії Миколаївни, третя осо-
ба: Карпенко Олександр Костянтинович, 
про виселення.

Суд викликає як відповідача по даній 
справі Будюк Наталію Миколаївну, остан-
нє відоме місце проживання: Київська об-
ласть, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 
3Б.

Розгляд справи відбудеться о 12 год. 
00 хв. 11 вересня 2017 року в залі суду за 
адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 
буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Н.М. Петришин
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16  +21 +29 +34 Черкаська +16  +21 +29 +34
Житомирська +16  +21 +29 +34 Кіровоградська +16  +21 +29 +34
Чернігівська +16  +21 +29 +34 Полтавська +16  +21 +29 +34
Сумська +16  +21 +29 +34 Дніпропетровська +16  +21 +29 +34
Закарпатська +11  +16 +23 +28 Одеська +16  +21 +29 +34
Рівненська +16  +21 +17 +22 Миколаївська +16  +21 +29 +34
Львівська +11  +16 +17 +22 Херсонська +16  +21 +29 +34
Івано-Франківська +16  +21 +23 +28 Запорізька +16  +21 +29 +34
Волинська +11  +16 +23 +28 Харківська +16  +21 +29 +34
Хмельницька +16  +21 +23 +28 Донецька +16  +21 +29 +34
Чернівецька +16  +21 +23 +28 Луганська +16  +21 +29 +34
Тернопільська +16  +21 +23 +28 Крим +16  +21 +29 +34
Вінницька +16  +21 +29 +34 Київ +19  +21 +32 +34

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/2859/17 за позовом Ліберової Ольги Олексан-
дрівни до Ліберова Андрія Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Ліберов Андрій Володимирович, 08.06.1979 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації (проживання) якого: м. Дебальцеве, 
вул. Комуністична, буд. 22, кв. 24, викликається до суду на 21 серп-
ня 2017 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

На п’єдестал піднялася коза
ЛІТНІ РОЗВАГИ. У Козівському районі на Тернопіллі фестиваль 
присвятили норовливій, але водночас миролюбній  
та кумедній тварині 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(Фото автора)

Козівський район на Тер-
нопіллі за топонімами 

мають право називати «най-
козячішим». Адже, крім рай-
центру Козова, можете ще 
завітати до селища Козлів чи 
побувати в селі Козівка. Ска-
жіть, хіба можна було тут не 
вшанувати фестивалем козу 
— тварину сумирну й водно-
час норовливу та кумедну?! 
Утім, що там фестивалем, на-
віть пам’ятником! Нарешті 
коза в Козові дочекалася та-
ких почестей.

Уже вдруге в райцентрі ор-
ганізували аграрно-мистець-
кий фестиваль «Коза-фест» 
із гаслом «Там, де коза хо-
дить, — добре земля родить». 
Співорганізатор цього свята 
Володимир Ярема каже, що 
багато хто з мешканців Козо-
ва тримає у своєму господар-
стві цих тварин. Лише в тому 
куточку селища, де він меш-
кає, нарахував шістдесят кіз. 
Деякі з них, а також з Козівки 
та інших сіл, вийшли на фес-
тивальний парад. Але перед 
тим їх чепурили, прибирали-
наряджали власники та ді-
тки, які взяли участь у заході.

 Скульптор із міста Бе-
режани Ігор Крук зі своїми 
трьохмісячними кізочкою та 
цапком, щоправда, на уро-
чистий марш не встиг. Але 
його улюбленці не були обді-
лені увагою учасників фести-
валю. Пан Ігор сам змоделю-
вав для козенят одяг у наці-
ональному стилі. Каже, вже 
десять років розводить кіз, 
споживає їхнє молоко, най-
краще воно йому смакує з ме-
дом. Як людина творча, звіс-
но, не міг не втілити кози і в 
скульптурі. Цього разу пре-
зентував у Козові вирізь-
блену фігурку «Коза-фест» 
— норовливу кізоньку, яка 
об’їдає молоді яблука з де-
ревця.

Зрештою, чи не найважли-
вішою подією в межах фес-
тивалю стало відкриття на 
центральному майдані сели-
ща скульптури кози. Твор-
чу ідею тернопільського мит-
ця Дмитра Пилип’яка втілив-
викував коваль із Козлова Ві-
талій Комонько. Коза поста-
ла в образі годувальниці. На 
її ріг присіла пташка, це пев-
ний символ миролюбності ці-
єї тварини.  

Звернули на фестивалі 
увагу й на вроду кози, узяли-
ся визначати найгарнішу ко-
зу року. Найгучніше оплес-
ки від глядачів пролунали 
на адресу кози Маньки, во-
на й здобула почесний титул. 
Дбає-доглядає за красунею-
переможницею козівчанка 
Ганна Оманчак. 

Учителька Ольга Василь-
цова тим часом організува-
ла для дітей майстер-клас 
з малювання кози. «Вона в 

нас — різнобарвна, веселко-
ва, має золоті сережки, зеле-
ні нафарбовані очі, милуєть-
ся своєю вродою», — зазна-
чає Ольга Володимирівна. За 
кращий малюнок його автор 
удостоївся солодощів. 

 Узагалі на фестивалі по-
дбали про велику програму 

для дітей. Організували різ-
номанітні козині конкурси, 
ігри, забави. Треба було ба-
чити, скільки втіхи малеча 
мала лише від того, що могла 
досхочу поборсатися в зви-
чайній соломі. Місцева те-
атр-студія «Дивосвіт» підго-
тувала інтерактивну виста-

ву «Крутелики вовки й фай-
ні козенята». 

Як і на будь-якому фести-
валі, «Коза-фест» також по-
дбала про містечко майстрів, 
невеликий ярмарок. На од-
ній із локацій у казані на вог-
ні готували смачну страву. 
Серед інших тут куховарили 
ресторатор із Тернополя Ігор 
Мамус і доктор гуманісти-
ки Сергій Ткачов. Це саме во-
ни запропонували проведен-
ня «Кози-фесту», їхній задум 
підтримали місцеві аграрії та 
влада. «Усі на одному підйо-
мі працюють на цей фести-
валь, — зазначає пан Сергій. 
— І мені це подобається. Тож 
я з радістю погоджуюся сікти 
капусту, різати помідори, го-
тувати салати тощо. Атмос-
фера тут дуже затишна, ро-
динна». 

Святковий настрій підси-
лювала ще й велика фести-
вальна концертна програма, 
в якій виступили Ірина Бо-
рисюк, Світлана Андрушків, 
гурти «Настасівські музики», 
«Пшеничне перевесло», «Те-
рен».   

Майстер-клас із малювання гламурної кози 
організувала вчителька Ольга Васильцова

Тільки-но відкрили скульптуру козі, діти одразу її «осідлали»

Кози завжди гарно розважають і дітей, і дорослих

Скульптор із міста Бережани Ігор Крук на 
фестиваль приїхав із трьохмісячним цапком 

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 22 серпня 2017 року о 13.00 годині в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Май-
сак Вячеслава Ігоревича, Майсак Олену Миколаївну, зареєстрованих 
за адресою: Донецька область, м. Хрестівка, вул. Шевченка, буд. 8 як 
відповідачів по цивільній справі № 329/681/17 за позовом ПАТ «ВБР» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Н.М. Пода

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Са-
мофалова Олега Миколайовича, по справі 408/722/17 (2/408/547/17) за позовом 
ПАТ «Ідея Банк» до Самофалова Олега Миколайовича про звернення стягнення 
на предмет застави, слухання справи відбудеться 23 серпня 2017 року о 16.00 го-
дині, у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідо-
мленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Свідоцтво про право на спадщину за законом від 02 листо-
пада 2012 р. № 3-480 Стаценка Олександра Андрійовича вважа-
ти втраченим.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Яіцького Вячеслава Миколайовича як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі № 426/8840/17 за позо-
вом Яіцької Ольги Леонідівни до Яіцького Вячеслава Миколайови-
ча про позбавлення батьківських прав, що відбудеться 01 вересня 
2017 року о 15.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка
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