
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 31 серпня 2017 року
USD 2557.9541   EUR 3048.0581  RUB 4.3554  / AU 334708.29   AG 4461.07   PT 256051.21   PD 240703.48

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 1 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ №162 (6031)

ВІТАННЯ

Вітаю усіх українців 
із Днем знань!

1 вересня — особливий день
для більшості українських ро-
дин, день, що уособлює для
нас справжнє свято дитин-
ства, юності і молодості. Це
насамперед свято наймолод-
ших українців, які вперше ся-

дуть за шкільні парти та
здійснять перші кроки

шкільними коридо-
рами. Це також
свято першокур-
сників, у житті
яких почнеться
яскрава й унікаль-
на сторінка — 
навчання в універ-

ситетах. Відсьогодні розпочнеться їх складна, але ці-
кава мандрівка у світ знань та захоплюючих
відкриттів.

Знання, освіта, пізнання світу завжди були одними
з найважливіших складових людського капіталу. Від
освіченості суспільства залежить його розвиток і міс-
це серед інших країн, загальний вклад спільноти у за-
гальносвітову культуру. 

Освічені громадяни — запорука успішної країни,
яка оптимально реалізує свої можливості та створює
гідні умови для особистого розвитку та самореаліза-
ції.

Освіта визначає наше майбутнє, і ми мусимо зроби-
ти все можливе, щоб забезпечити наших дітей та мо-
лодь якісною середньою, професійною та вищою
освітою. Тому Уряд розглядає реформу освіти як одну
з найважливіших та життєво необхідних. 

Наше завдання — створити сучасну європейську
освітню систему, засновану на інноваційних підходах
та технологіях. У світі, що постійно змінюється, ми по-
винні побудувати гнучку та ефективну освітню мо-
дель, яка забезпечуватиме потреби тих, хто
навчається, та створить комфортні і гідні умови для
тих, хто навчає, для вчителів та викладачів.

Дякую усім вчителям, викладачам, вихователям за
Вашу невтомну працю, за те, що у складних умовах
прищеплюєте нашим дітям та молоді любов до знань,
підставляєте своє надійне плече підтримки.

Вітаю усіх, хто продовжує чи лише розпочинає свій
шлях дорогою пізнання. Нехай навчальний рік буде
багатим на творчі та освітні звершення!

З Днем знань!
Володимир ГРОЙСМАН
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Як математику
поєднають із читанням

ДЕНЬ ЗНАНЬ. Відсьогодні першокласники зі ста шкіл країни
навчатимуться впродовж тематичних тижнів 
без підручників і домашніх завдань

Літні стануть людьми поважного віку
АКТУАЛЬНО. Чому пенсійна реформа нині саме на часі та чого чекати від неї українцям,
«Урядовому кур’єру» розповів заступник міністра соцполітики Микола Шамбір

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Напередодні відкриття чер-
гової сесії Верховної Ради,

яке має відбутися на початку
вересня, понад п’ять мільйонів

українських пенсіонерів, які от-
римують трудові пенсії за ві-
ком, завмерли в очікуванні:
ухвалять депутати законопро-
ект № 6614 чи ні? Він має офі-
ційну назву «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів

України щодо підвищення пен-
сій». Між собою звичайні укра-
їнці й фахівці з пенсійних
питань називають його Пенсій-
ною реформою. 

Загалом документ пропонує
зміни до 32 законодавчих актів,

які частково набудуть чинності
з 1 жовтня 2017 року, в повному
обсязі — з 1 січня 2018 року.

— Українські пенсіонери від-
чутно потерпають від низьких
пенсій і через суттєві диспро-
порції (аж утричі) в розмірах

виплат тим, хто вийшов на пен-
сію, скажімо, 10 років тому і ни-
ні. А це несправедливо. У двох
третин наших літніх 
людей основний розмір
виплат менший за про-
житковий мінімум. 5
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Професор Ілля Кононов
запевняє, що більшість
донбасців з усього лиха 
трьох минулих років винесли
переконання в цінності закону3

МІКРОРІШЕННЯ

Фахівці ДП «Антонов»
започатковують серію
радіокерованих масштабних
авіамоделей літаків власного
виробництва
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документи

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Биховець 
Михайла Олександровича як обвинуваченого на 10 год. 30 хв. 
08.09.2017 року у справі за обвинуваченням Биховця Михайла 
Олександровича, 13.08.1976 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. 
Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутностю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Курило А.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Каракуль-
кіна Андрія Володимировича як обвинуваченого на 12 год. 00 хв. 
08.09.2017 року у справі за обвинуваченням Каракулькіна Андрія 
Володимировича, 04.05.1965 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. 
Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутностю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Курило А.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Авідзба Анато-
лія Мкановича як обвинуваченого на 12 год. 15 хв. 08.09.2017 року у 
справі за обвинуваченням Авідзби Анатолія Мкановича, 10.02.1951 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону Укра-
їни № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутностю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Курило А.В.

Юридична корпорація 
«Принцип» 

адреса: 04212, м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 21, корпус 3, 
оф. 7) повідомляє про втра-
ту печатки Юридичної корпо-
рації «ПРИНЦИП», код ЄДРПОУ 
32373007. Дана печатка є не-
дійсною з 02 серпня 2017 року 
до виготовлення нової.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кримінальне провадження № 295/1336/17
Богунський районний суд міста Житомира викликає обвинува-

ченого Гладишевського Антона Олександровича, 06.09.1978 р.н., 
який проживає за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 48-Е, кв. 
35, зареєстрований за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 4-А, 
кв. 129, для проведення підготовчого судового засідання по кримі-
нальному провадженню по обвинуваченню Гладишевського Антона 
Олександровича за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 
1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2  
ст. 263-1 КК України та Черкеса Анатолія Олексійовича за ч. 3 ст. 15,  
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України, яке при-
значено на 08 вересня 2017 року о 12 годину 00 хв. в залі судових 
засідань № 4-Б-4 Богунського районного суду м. Житомира, адреса 
розташування якого: м. Житомир, майдан Соборний, 1.

Суддя Н.А. Гулак

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

05.09.2017 о 10:15 до Чугай Юрій Анатолійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ, 
вул. Ювілейна, буд. 6, кв. 50) справа № 219/4773/17, суддя 
Павленко О. М.

05.09.2017 о 14:30 до Синюков Костянтин Костянтино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84546, Донецька обл., 
Бахмутськийр-н, м. Соледар, вул. Носова, буд. 2, кв. 43) 
справа № 219/1848/17, суддя Павленко О. М.

14.09.2017 о 14:00 до Медведєва Любов Валентинів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84541, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, с. Берестове, вул. Степова, буд. 3) справа  
№ 219/4072/17, суддя Павленко О. М.

21.09.2017 о 10:00 до Дейнега Віктор Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84520, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, с. Серебрянка, вул. Шкільна) справа  
№ 219/2474/17, суддя Павленко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення 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.

Дніпровський районний суд міста Києва ви-
кликає Лантратову Антоніну Іванівну як обвину-
вачену на 10 год. 15 хв. 08.09.2017 року у справі 
за обвинуваченням Лантратової Антоніни Іванів-
ни, 08.09.1980 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутностю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Курило А.В.

П’ятихатський районний суд Дніпропе-
тровської обл. (адреса суду: 52100, Дніпропе-
тровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 
114) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

19.09.2017 о 13:40 до Ложніков Мики-
та Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Горького, буд. 55) справа 
№ 190/763/17, суддя Митошоп В. М.

05.09.2017 о 08:40 до Литвиненко Антоні-
на Єгорівна (останнє відоме місце реєстрації: 
52119, Дніпропетровська обл., П’ятихатський 
р-н, смт. Авангард) справа № 190/887/17, 
суддя Легкошерст Ю. В.

05.09.2017 о 14:30 до Маркосян Рубен Ві-
кторович (останнє відоме місце реєстрації: 
52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, буд. 63) справа № 190/891/17, 
суддя Легкошерст Ю. В.

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

З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в 
судові засідання на 12 год. 00 хв. 04 вересня 2017 року та 12 
год. 00 хв. 11 вересня 2017 року як відповідача Карюк Ірину Во-
лодимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. Биковського, буд. 49, по цивільній справі 
№ 319/979/17 за позовом Державної іпотечної установи до Ка-
рюк Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за дого-
вором про іпотечний кредит. Розгляд справи відбудеться в залі 
засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області за 
адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, 
буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується 
надати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. В разі неявки 
без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності осо-
би згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Судця Хамзін Т.Р.

Дніпровський районний суд міста Києва ви-
кликає Рошку Марину Володимирівну як об-
винувачену на 11 год. 00 хв. 08.09.2017 року у 
справі за обвинуваченням Рошки Марини Воло-
димирівни, 20.02.1976 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочи-
ну) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в ре-
дакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 
5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутностю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Курило А.В.
Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської 
області судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/12149/16-к стосовно Ля-
шенка Сергія Костянтиновича, 11.10.1977 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ляшенко С.К. за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв. Ватутіна, 36/342.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ляшен-
ка Сергія Костянтиновича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 06 вересня 2017 року об 11.00 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Попо-
вої О.М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/4973/16-к стосовно Філіпчен-
ка Олександра Миколайовича, 31.05.1972 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Філіпченко О.М. за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Пере-
вальськ, вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Філіпчен-
ка Олександра Миколайовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 06 вересня 2017 року об 11.30 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Попо-
вої О.М.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра 
Миколайовича, 12.11.1978 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнієнко О.М. 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Ватуті-
на, 20б/26.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Корнієнка О.М. у судове засідання, яке відбудеться 
06 вересня 2017 року о 10.00 год. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючого судді Скрипник С.М., суддів  
Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 06 вересня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя П.Л. Отвіновський

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 серпня 2017 р. № 622 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2016 р. № 620
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 верес-

ня 2016 р. № 620 «Про встановлення чисельності працівників органів держав-
ної виконавчої служби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2468), за-
мінивши цифри «8056» цифрами «7954».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2017 р. № 664 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 6 липня 2016 р. № 447
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. 

№ 447 «Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з по-
стачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю 
«Луганське енергетичне об’єднання» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, 
ст. 1973) такі зміни:

в абзаці другому слово «електричну» замінити словами «активну електрич-
ну», а слова «відкритий товариством в установленому порядку небюджетний 
рахунок» — словами «відкриті товариством в установленому порядку небю-
джетні рахунки»;

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
«під час проведення розрахунків з товариством за перетікання реактивної 

електричної енергії бюджетні кошти перераховуються через відкриті товари-
ством в установленому порядку небюджетні рахунки в органі Державної каз-
начейської служби. Кошти із зазначених рахунків спрямовуються на погашен-
ня основного боргу за кредитами, внесення плати за користування кредитами, 
сплату податків, фінансування інвестиційної програми, розрахунки з держав-
ним підприємством «Енергоринок» за кредиторською заборгованістю та на ви-
плату заробітної плати.

Передбачений цим пунктом механізм проведення розрахунків застосовуєть-
ся також для розрахунків, що проводяться відповідно до Порядку перераху-
вання деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, 
ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123).».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2017 р. № 553-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 92, 122, 123, 149, 156, 157 і 207 Земельного кодек-

су України надати міському комунальному підприємству «Виробниче управ-
ління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» (спеці-
альний дозвіл на користування надрами від 18 жовтня 2004 р. № 3472) до-
звіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і пра-
вил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,72 гектара (землі державної власності лісогосподарсько-
го призначення (ліси), що перебуває у постійному користуванні державного 
підприємства «Херсонське лісомисливське господарство», розташованої на 
території Антонівської селищної ради за межами смт Антонівка (м. Херсон) 
Херсонської області, з подальшим наданням її із зміною цільового призна-
чення зазначеному підприємству в постійне користування для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної 
інфраструктури (для будівництва водозабору питної води).

Міському комунальному підприємству «Виробниче управління водопро-
відно-каналізаційного господарства міста Херсона» відповідно до законо-
давства передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок втрат 
лісогосподарського виробництва та збитків, що будуть завдані землекорис-
тувачу внаслідок вилучення земельних ділянок.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 серпня 2017 р. № 557-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Міністерству регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 

господарства на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства на 2017 рік у спеціальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків у сумі 700 тис. гривень за програмою 2751610 «Фінансування заходів по 
забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструк-
тури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної 
кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструкту-
ри України та заходів з відновлення сходу України» шляхом зменшення обсягу ви-
датків споживання та збільшення обсягу видатків розвитку.

2. Забезпечити:
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунально-

го господарства — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 
1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 серпня 2017 р. № 572-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених  

Міністерству освіти і науки  
на 2017 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-
ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
освіти і науки на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201130 «Підготовка ро-
бітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабіліта-
ції та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти» на 
суму 3680,5 тис. гривень (з них оплата праці — 2969,5 тис. гривень);

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201100 «Надання осві-
ти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтер-
натах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших 
загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності» на суму 3180,5 
тис. гривень (з них оплата праці — 2607 тис. гривень);

встановлення обсягу видатків розвитку за програмою 2201100 «Надання осві-
ти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтер-
натах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших 
загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності» у сумі 500 тис. 
гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбаче-

ного пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Барановського Сергія Васильовича, 08.07.1976 року наро-
дження, який проживає за адресою: с. Анадоль, Волновась-
кий район, Донецька область, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 323/1399/17-ц (2/323/542/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в 
особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» до Ба-
рановського Сергія Васильовича про стягнення матеріальної 
шкоди, завданої злочином.

Судове засідання відбудеться о 15.00 годині 07 верес-
ня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів Курасе-
вич Любов Іванівну, Ковпак Ірину Іванівну, Курасе-
вича Володимира Вікторовича, Курасевич Яну Іванів-
ну в цивільній справі № 142/610/17 за позовом Су-
хини Романа Васильовича до Курасевич Любов Іва-
нівни, Ковпак Ірини Іванівни, Курасевича Володими-
ра Вікторовича, Курасевич Яни Іванівни про визна-
ння особи такою, що втратила право на користуван-
ня жилим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться 14 вересня 2017 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районно-
го суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка, 
вул. Вишнева, 5, Вінницької області, зал судових за-
сідань № 3. В разі неявки в судове засідання відпові-
дачів, справа буде розглянута за їх відсутності на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

У провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Нау-
менка Євгена Вікторовича, Потапенко (Науменко) Ольги 
Вікторівни, Науменко Наталії Станіславівни до Карпен-
ко Мері Адольфівни, треті особи без самостійних вимог 
Шевченківська районна у м. Києві державна адміністра-
ція, Комунальне підприємство по утриманню житлового 
господарства Шевченківського району м. Києва про по-
діл в натурі земельної ділянки.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 09 
листопада 2017 року о 09 годині 00 хвилин у Шевченків-
ському районному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає у судове засідання Карпенко Мері  
Адольфівну як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає як відповідачів гр. Силку Максима Олександро-
вича, Ламбер Анну Олександрівну по цивільній справі  
№ 368/1053/17 за позовом Васільченко Світлани Юрі-
ївни до Силки Максима Олександровича, Ламбер Анни 
Олександрівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням для роз-
гляду даної справи по суті. Фактичне місце проживан-
ня невідоме.

Судове засідання відбудеться 07 вересня 2017 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Кагарлицького районного 
суду Київської області, що знаходяться за адресою: Ки-
ївська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Велико-
го, 3 головуючий по справі суддя Шевченко І. І.

В разі неявки відповідачів гр. Силки Максима Олек-
сандровича, Ламбер Анни Олександрівни в судове засі-
дання, справа буде розглянута в їх відсутність.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в 
провадженні суду розглядається цивільна справа № 363/1152/17 за 
позовом заступника керівника Києво-Святошинської місцевої про-
куратури в інтересах держави в особі: Новосілковської сільської ра-
ди до Вишгородської районної державної адміністрації, Дубінка Дми-
тра Олеговича та Хотюн Андрія Володимировича про визнання неза-
конними та скасування розпорядження Вишгородської районної дер-
жавної адміністрації та визнання недійсним державних актів на право 
власності на земельні ділянки.

Судове засідання відбудеться 13 вересня 2017 року о 10 годині 30 
хвилин, за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поважних причин спра-
ва буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 
квітня 1975 року народження, викликається о 10.00 
годині 20 вересня 2017 року, о 10.00 год. 26 верес-
ня 2017 року, до Куп’янського міськрайонного суду 
Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня спеціального судового засідання у проваджен-
ні № 1-кп/628/156/17, справа № 628/468/17. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду перед-
бачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Коваленко О. А.

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя 
(адреса суду: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т 
Перемоги, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться  05.09.2017 об 11:00 до Ше-
петюк Оксана Юріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таган-
розької Дивізії, буд. 110, гурт. 13) справа № 265/3100/17, 
суддя Мельник І. Г.

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

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська 
(адреса суду: 51909, Дніпропетровська обл., м. Дні-
продзержинськ, пр. Конституції, 64) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться      
05.09.2017 о 09:00 до Саломатіна Марина Валентинів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 51906, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Чернігівська, буд. 80) 
справа № 207/1042/17, суддя Юрченко Л. М.

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

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Охо-
ту Яніну Валеріївну як: обвинувачену на 10 год. 00 хв., 
08.09.2017 року у справі за обвинуваченням Охоти Яніни 
Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А.В.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 16610, Чернігівська обл., м. Ніжин,, вул. Шевченка, 
57 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 05.09.2017 о 08:30 до Маганов Денис Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16608, Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Тургенєва, буд. 11, кв. 2) справа № 740/605/17, 
суддя Пантелієнко В. Г.

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

Герцаївський районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 60500, Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 20) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  05.09.2017 о 14:00 до Шумілкіна Наіра Норіківна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 60531, Чернівецька обл., Гер-
цаївський р-н, с. Велика Буда, вул. Палева, буд. 12) справа  
№ 714/214/17, суддя Козловська Л. Д.

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.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2803/16-к 1-кп/296/74/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 
1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що від-
будеться 08 вересня 2017 р. о 14 год. 30 хв. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Оголошення  
про проведення аукціону №44-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі  

ПрАТ «УМВБ» 08.09.2017р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська  
міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №44-УМВБ з продажу скрапленого газу,  

який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики, позицій запропоновані до продажу:

Поз. Прода-
вець

Видобу-
ток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть  
лотів,  

одиниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн. 
(з ПДВ)*

Cтартова ціна 
одного лота, 
грн. (з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Гнідин-
цівський 
ГПЗ

20,000 4 16 883,53 337 670,60 80,000 1 350 682,40 автотранспортом: EXW  -  Гнідин-
цівський ГПЗ(Інкотермс - 2010) Об-
сяги виробництва серпня-вересня 

2017р.  Термін відвантаження вере-
сень 2017р.

2 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Гнідин-
цівський 
ГПЗ

40,000 3 16 883,53 675 341,20 120,000 2 026 023,60 автотранспортом: EXW  -  Гнідинців-
ський ГПЗ(Інкотермс - 2010)  Обся-

ги виробництва серпня-вересня 2017р.  
Термін відвантаження вересень 2017р.

3 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Гнідин-
цівський 
ГПЗ

200,000 4 16 883,53 3 376 706,00 800,000 13 506 824,00 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010)  Обсяги виробни-
цтва серпня-вересня 2017р.  Термін від-

вантаження вересень 2017р.
4 ПАТ 

«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

20,000 4 16 939,94 338 798,80 80,000 1 355 195,20 автотранспортом:EXW  -  Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 
2010).  Обсяги виробництва серпня-

вересня 2017р.  Термін відвантаження 
вересень 2017р.

5 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

40,000 3 16 939,94 677 597,60 120,000 2 032 792,80 автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Об-
сяги виробництва серпня-вересня 2017р.  
Термін відвантаження вересень 2017р.

6 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

200,000 4 16 939,94 3 387 988,00 800,000 13 551 952,00 автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Об-
сяги виробництва серпня-вересня 2017р.  
Термін відвантаження вересень 2017р.

7 ПАТ 
«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

20,000 4 16 880,53 337 610,60 80,000 1 350 442,40 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги вироб-
ництва серпня-вересня 2017р.  Термін 

відвантаження вересень 2017р.
8 ПАТ 

«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

40,000 3 16 880,53 675 221,20 120,000 2 025 663,60 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва серпня-вересня 2017р.  Термін 

відвантаження вересень 2017р.
9 ПАТ 

«Укр-
нафта»

Качанів-
ський 
ГПЗ

200,000 5 16 880,53 3 376 106,00 1 000,000 16 880 530,00 автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги вироб-
ництва серпня-вересня 2017р.  Термін 

відвантаження вересень 2017р.
10 ПАТ 

«Укр-
нафта»

Долин-
ський 
ГПЗ 

80,000 1 16 881,57 1 350 525,60 80,000 1 350 525,60 автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва серпня-вересня 2017р.  Термін 

відвантаження вересень 2017р.
11 ПАТ 

«Укр-
нафта»

Долин-
ський 
ГПЗ 

200,000 7 16 881,57 3 376 314,00 1 400,000 23 634 198,00 автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги вироб-
ництва серпня-вересня 2017р.  Термін 

відвантаження вересень 2017р.

Загальний обсяг, тонн:            4 680,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:     79 064 829,60

ПАТ  
«Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу в автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та поря-
док його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату 
власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукці-
онного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайо-
митись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 07.09.2017р.  

за адресою: м. Київ, вул.Межигірська, 1. 
Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Золочевського Ігоря Іва-
новича, (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, МЖК 
«Мрія», буд. 5, кв. 28) у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовом Державного підпри-
ємства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до 
Золочевського Ігоря Івановича про стягнення боргу, 
яке відбудеться 08.09.2017 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Дерев’янко Валентину Іванівну (остан-
нє відоме місце проживання: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Гагаріна, буд. 58б, кв. 6) у судове засідан-
ня з розгляду цивільної справи за позовом Державного під-
приємства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до 
Дерев’янко Валентини Іванівни про стягнення заборгованос-
ті з оплати послуг з централізованого опалення та постачан-
ня гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох процентів 
річних, яке відбудеться 07.09.2017 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Алєпова 
Одіссея Арістотєлієвича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7662/17 за позо-
вом Алєпової Наталії Анатоліївни до Алєпова Одіссея 
Арістотєлієвича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 05 вересня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 11 вересня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні Міловського районного суду відбу-
деться судове засідання з розгляду цивільної справи  
№ 2-116/418/591/17-ц за позовом Кощеєва Романа Олек-
сандровича до Коротенко Тетяни Вікторівни про позбав-
лення батьківських прав. У разі неявки відповідачки у 
призначений час або неповідомлення про причини неяв-
ки справу буде розглянуто за її відсутності за наявними 
по справі доказами.

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

Суддя Гуцол М.П.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідача Борисюка Олексія Валерійовича, який заре-
єстрований за адресою: вул. Горького, буд. 41, кв. 4, м. Ал-
чевськ, Луганської області, в судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Рибакової Тетяни Олександрівни 
до Борисюка Олексія Валерійовича про надання дозволу на 
тимчасовий виїзд за кордон та виїзд / в’їзд на тимчасово оку-
повану територію України без згоди батька, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Лисичанської міської ради, яке від-
будеться 05 вересня 2017 року о 08 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 
38, каб. 7. У разі неявки в дане судове засідання справа буде 
розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.О. Краснокутська

Міловський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 11 вересня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні Міловського районного суду відбу-
деться судове засідання з розгляду цивільної справи № 
2-117/418/592/17-ц за позовом Деміденко Ганни Ігорівни 
до Мартиненка Андрія Вікторовича про розірвання шлю-
бу. У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними по справі доказами.

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

Суддя Гуцол М.П.

Чжу-чен-фа Владислав Геннадійович, місце реєстрації 
якого: Запорізька область. м. Пологи, вул. Східна, 21/74, ви-
кликається в судове засідання до Пологівського районного 
суду Запорізької області як відповідач у цивільній справі № 
324/881/І7-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чжу-чен-
фа Владислава Геннадійовича про стягнення заборгованос-
ті, яке відбудеться 04 вересня 2017 року о 08 год. 30 хв. (ре-
зервна дата 11 вересня 2017 року о 08 год. 30 хв.) у примі-
щенні Пологівського районного суду Запорізької області за 
адресою: м. Пологи, Запорізької області, вул. Єдності,28. У 
випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його 
відсутності за наявними доказами з винесенням заочного рі-
шення в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І.О.

Олінкевич Олег Миколайович, місце реєстрації якого: 
Запорізька область, м. Пологи, вул. Магістральна (К. Марк-
са), 511/28, викликається в судове засідання до Пологів-
ського районного суду Запорізької області як відповідач у 
цивільній справі № 324/866/17-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Олінкевича Олега Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 04 вересня 2017 року о 
08 год. 00 хв. (резервна дата 11 вересня 2017 року о 08 год. 
00 хв.) у приміщенні Пологівського районного суду Запо-
різької області за адресою: м. Пологи, Запорізької облас-
ті, вул. Єдності, 28. У випадку неявки відповідача справу 
буде розглянуто за його відсутності за наявними доказа-
ми з винесенням заочного рішення в порядку ст. 169 ч. 4 
ЦПК України.

Суддя Кацаренко І.О.
Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь 

I.П, за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 05 ве-
ресня 2017 року о 13 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Заворотного Івана Михайловича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Заворотний І.М. У ра-
зі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними у справі ма-
теріалами.

Суддя І.П. Прінь

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Злотнікова Василя Яко-
вича як обвинуваченого об 11 год. 30 хв. 08.09.2017 року у справі за обви-
нуваченням Злотнікова Василя Яковича, 13.09.1980 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А.В.

Деснянський районний суд м. Києві викликає обвинувачену Євдокимову Віру Ва-
силівну, 25.11.1955 року народження, (останнє відоме місце проживання: Україна, АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 31, кв. 224), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 08 вересня 2017 
року о 10 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. 
Маяковського, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняка Р.Я.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Р.Я. Вінтоняк
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оголошення
Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Котельнікова Дмитра Валерійо-
вича за позовом Максимової Інеси Євгеніївни до Ко-
тельнікова Дмитра Валерійовича, третя особа район-
на адміністрація Запорізької міської ради по Олек-
сандрійському району як орган опіки та піклуван-
ня про надання дозволу на тимчасовий виїзд дити-
ни за кордон без згоди батька та дозволу на оформ-
лення документів, що відбудеться 05.09.2017 р. о 15 
год. 30 хв. в приміщенні Жовтневого районного суду  
м. Запоріжжя за адресою: 69063, Запорізька область,  
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Литвиненка Віталія Миколайовича, 28.12.1983 
року народження в підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/333/2017 
за обвинуваченням Литвиненка Віталія Миколайови-
ча у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
11.09.2017 року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні 
суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 ро-
ку народження та Федотова Михайла Вікторовича, 
21.06.1969 року народження, в судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за 
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, 
ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 15.09.2017 
року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Дмитрука Сергія Борисовича у судове за-

сідання, що призначено на 12 жовтня 2017 року на 

16 годин 15 хвилин по цивільній справі за позовом 

ФОП Путятіна Юлія Борисівна до Гніломедової Ва-

лентини Іванівни, Дмитрука Сергія Борисовича про 

стягнення коштів (кабінет № 35, пр. Маяковського, 

5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 15 вересня 2017 року о 14.00 годині в при-
міщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області (м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8) під голо-
вуванням судді Городецького Д.І. відбудеться розгляд цивіль-
ної справи №183/642/17 за позовом Кривулькіної Оксани Михай-
лівни в інтересах малолітніх дітей Цацкіної Поліни Максимівни, 
Цацкіної Марії Максимівни до Олешко Ольги Миколаївни, Цацкі-
на Максима Володимировича, третя особа: Служба у справах ді-
тей виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпро-
петровської області про позбавлення батьківських прав, встанов-
лення опіки та стягнення аліментів на утримання дітей.

Як відповідач судом викликається Олешко Ольга Миколаївна 
місце, проживання якої суду невідомо.

Суддя Д. І. Городецький

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 23 червня 2017 року без відповідача розгляну-
то цивільну справу № 560/480/17 за позовом Щерба-
кової Наталії Олександрівни до Щербакова Святосла-
ва Анатолійовича про стягнення аліментів на непо-
внолітню дитину.

Даним рішенням позов Щербакової Наталії Олек-
сандрівни задоволено. З повним текстом рішення 
відповідач може ознайомитися, звернувшись до кан-
целярії Дубровицького районного суду, за адресою: 
м. Дубровиця, вул. Миру, 2а, Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Сабодаш Максима Анатолійовича, 01.05.1979 
року народження, в судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/204/2017 за обвинува-
ченням Сабодаш Максима Анатолійовича у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 11.09.2017 року 
о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: 
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал  
№ 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області 
повідомляє, що 02.10.2017 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні 
суду за адресою: м. Калуш, Івано-Франківської області, вул. 
Молодіжна, 10 відбудеться розгляд цивільної справи за по-
зовом Абрамець Аліни Іванівни до Абрамець Ігоря Дмитро-
вича про збільшення розміру аліментів на утримання дитини. 
У судове засідання як відповідача викликають Абрамець Іго-
ря Дмитровича, зареєстрованого в с. Яргорів, Монастирись-
кого району, Тернопільської області.

Йому пропонують надати всі наявні докази за зазначеною 
справою. Явка в судове засідання відповідача обов’язкова. 
Про причини неявки сторони зобов’язані повідомити суд. 
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних 
причин справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Якимів Р. В.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської облас-
ті (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Соснов-
ського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає в 
судове засідання у цивільній справі: 279/2131/17 на 08.30 го-
дину 15.09.2017 року, як відповідача Бігуна Віталія Володи-
мировича, 03.01.1978 року народження, для розгляду спра-
ви за позовом Бігун Ольги Юріївни до Бігуна Віталія Володи-
мировича про розірвання шлюбу.

Явка до суду є обов’язковою, В разі неявки відповідача 
справа буде розглянута за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Невмержицька

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 жов-
тня 2016 року по цивільній справі № 426/9299/16-ц за 
позовом Кучук Андрія Володимировича до Кучук На-
дії Юріївни про розірвання шлюбу, було винесено рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

Рішення суду набирає законної сили після закін-
чення строку подання апеляційної скарги, якщо апе-
ляційну скаргу не було подано.

Суддя В. О. Половинка

Згідно протоколу № 22 Позачергових Загальних 
зборів учасників ТОВ «Реал-Контакт» від 11.08.2017 
р. прийнято рішення щодо припинення Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Реал-Контакт» 
(08131, м. Вишневе, пров. Шкільний, буд. 2А, код ЄД-
РПОУ 31815960) шляхом його ліквідації у добровіль-
ному порядку. Головою ліквідаційної комісії призна-
чено Дашкевич Любов Костянтинівну. Заяви креди-
торів приймаються протягом двох місяців від дня пу-
блікації даного оголошення.

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє гр. 
Якимчука Михайла Миколайовича, що судове засідан-
ня по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії Головного управління по м. Києву та Київської облас-
ті AT «Ощадбанк» до Якимчука Михайла Миколайовича 
про стягнення заборгованості за договором про іпотеч-
ний кредит від 11.07.2013 № 2538, відбудеться 19 жов-
тня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27-А, зал № 30.

Ваша явка до суду є обов’язковою. З собою мати пас-
порт.

Суддя І. В. П’ятничук

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження № 554/2709/17 (проваджен-
ня №1-кп/234/558/17) за обвинуваченням відносно Теряєвої 
Ольги Олегівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Викликається обвинувачена: Теряєва Ольга Олегівна, 
21.11.1994 року народження, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Суворова, буд. №15 
кв. №39/1, проживала у буд. № 5 в кв. №20 по вул. Централь-
ній у м. Краматорську Донецької області, на 05 вересня 2017 
року о 14.00 годині для участі у підготовчому судовому за-
сіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського місь-
кого суду Донецької області за адресою: Донецька область,   
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 18. 

Суддя Карпенко О. М.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. 
Д. Галицького, 22, м. Дубно, Рівненської області) викликає в 
судове засідання на 09 годину 30 хвилин 14 вересня 2017 ро-
ку як відповідача Чайковського Романа Степановича, жите-
ля: вул. Підгай, 25, м. Городок, Львівської області у цивільній 
справі за позовом Чайковської Олени Анатоліївни до Чайков-
ського Романа Степановича про стягнення аліментів на утри-
мання дітей. З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи. В разі неявки відповідача в судове засідання у вка-
заний час та неповідомлення про поважність причин неяв-
ки, відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України, справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних в матеріалах 
справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового розгляду

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 
року народження, відповідно до вимог ст. 314 КПК Укра-
їни викликається на 09:00 годину 07 вересня 2017 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1 Травня, 27-а, для проведення підготовчого судово-
го засідання у провадженні № 1-кп/628/165/17 справа  
№ 628/129/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
223 КПК України.

Суддя А. О. Шиховцова

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викли-
кає в судове засідання, що відбудеться 13.09.2017 
року о 10.00 год. Юрчика Юрія Валерійовича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул. Набе-
режна, буд. 1, кв. 80, як відповідача у справі за позо-
вом Юрчик Наталії Вікторівни про розірвання шлюбу 
(головуючий у справі суддя О. М. Гавриленко).

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області пові-
домляє, що о 10.00 годині 05 вересня 2017 року призначено су-
довий розгляд по кримінальному провадженню за обвинувачен-
ням Церковнікова Федора Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимировичу 
08.05.1979 р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пу-
хова, буд. 3, кв. 8, необхідно з’явитись до зали судового засідан-
ня № 5 Красноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, 20, Донецької 
області.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Бородавка К. П.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться кримінальне провадження № 263/1629/17-к від-
носно Коміссарова Романа Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Коміссаров Роман Юрійович, 11.10.1967 
р.н., який є громадянином Російської Федерації, зареєстро-
ваний у м. Москва Російської Федерації, документований 
паспортом № 4500 480823, виданим у м. Москва Російської 
Федерації, викликається для участі у розгляді справи, який  
відбудеться 05 вересня 2017 року о 09.15 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 
18, 21.

Суддя О. М. Музика

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Дриженка Артема Юрійовича у скоєнні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України.

Обвинувачений Дриженко Артем Юрійович, 16.01.1989 
року народження, зареєстрований за адресою: Україна, Лу-
ганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 94, кв. 20, 
викликається для участі у розгляді справи, що відбудеться 
04 вересня 2017року о 10.00 годині, 02 жовтня 2017 року 
о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Дубового Геннадія Васильовича у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович, 07.02.1967 
року народження (вул. Покровська, буд. 327, м. Новотроїць-
ке, Донецька обл., 85010) викликається для участі у підго-
товчому розгляді справи, що відбудеться 05 вересня 2017 
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, пр.-т Металургів, 31, каб. 10, 16.

Суддя Л. Г. Шатілова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/3340/17 за позовом Чечоткі-
на В’ячеслава Олександровича до Чечоткіної Юлії Олександрівни 
про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Чечоткіна Юлія Олександрівна, 31 берез-
ня 1988 року народження, останнє відоме місце реєстрації якої:  
м. Макіївка, Донецької області, вул. Мінська, буд. 3, кв. 2, ви-
кликається до суду на 05 вересня 2017 року о 08.50 годині, каб.  
№ 15, 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 розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/3440/17 за позовом Вітков-
ського Сергія Григоровича до Вітковської Світлани Валеріївни 
про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Вітковська Світлана Валеріївна, 24 черв-
ня 1972 року народження, останнє відоме місце реєстрації якої  
м. Дебальцеве, Донецької області, вул. Бестужева, буд. 3, кв. 15, 
викликається до суду на 05 вересня 2017 року о 08.10 годині, каб. 
№ 15, 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 розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/3312/17 за позовом Сергєєвої-
Якимової Анни Андріївни до Якимова Алмаза Геннадійовича про 
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Якимов Алмаз Геннадійович, 14 серпня 
1992 року народження, останнє відоме місце реєстрації якого:  
м. Макіївка, Донецької області, вул. Мінська, буд. 3, кв. 3, ви-
кликається до суду на 05 вересня 2017 року о 08.20 годині, каб.  
№ 15, 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 розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/558/17 
за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до 
суду на 09 годину 30 хвилин 05 вересня 2017 року (корп.  
№ 1, каб. № 12), для участі у судовому засіданні. Ухилення 
від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

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

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за 
позовом Родюка Костянтина Павловича до Дудника Григорія Юхимо-
вича, третя особа: Клавдієво-Тарасівська селищна рада Бородянсько-
го району Київської області про припинення права власності у спільно-
му майні, викликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, 
вул. Центральна, 315) Дудника Григорія Юхимовича, який є співвласни-
ком житлового будинку № 6-б, вул. Старософіївська (Комсомольська)  
смт Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області, як 
відповідача на 12 вересня 2017 року на 14годину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Є. Унятицький

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в прова-
дженні суду розглядається цивільна справа № 363/1409/17 за позовом Пер-
шого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Те-
риторіальної громади с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської об-
ласті до Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської 
області та Колошви Дениса Васильовича, треті особи: Кобітович Степан Ми-
колайович, Кобітович Назарій Степанович та Синіцький Леонід Миколайович 
про визнання недійсними рішення сільської ради та витребування з чужого 
незаконного володіння земельних ділянок.

Судове засідання відбудеться 07 вересня 2017 року о 15 годині 30 хвилин, 
за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поважних причин справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє, 
що розгляд цивільної справи за № 369/1440/16 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Мальва 2012» до Опанасюк Юлії Во-
лодимирівни, Опанасюка Олександра Миколайовича та інтересах непо-
внолітніх Опанасюка Сергія Олександровича, Опанасюк Наталії Володи-
мирівни, про виселення без надання іншого жилого приміщення, відбу-
деться 20 вересня 2017 року о 12 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Усатова Д. Д. 
в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області, 
що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде розглядатись за 
їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, 
Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу № 227/2611/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія До-
віра та Гарантія» до Бібик Наталії Олексіївни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Відповідач Бібик Наталія Олексіївна, 02.12.1969 р.н., місце реєстрації: Донецька 
область, м. Харцизьк, вул. Ніколенко, буд. 5, кв. 72, викликається на 12 вересня 
2017 року на 09.30 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, 
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується нада-
ти суду письмові пояснення та заперечення, у також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття у судове 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.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судо-
ве засідання (провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/З35/23/2017) обвину-
ваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по кримінально-
му провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 365 КК України, яке відбудеться 08 вересня 2017 року о 10.30 годи-
ні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А. В.

Журавкіна Вікторія Дмитрівна, 1991 року народження, останнє місце проживання 
чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект Металур-
гів, будинок 38, квартира 107, викликається у відкрите судове засідання як відповідач  
на 13.00 годину 22 вересня 2017 року у цивільній справі за позовом Семеновича Ва-
силя Дмитровича до Журавкіної Наталії Олександрівни, Журавкіної Вікторії Дмитрівни 
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді  
Байбара Г. А. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 1 по-
верх, кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо-
відач Журавкіна Вікторія Дмитрівна вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за її відсутності.
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Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 
09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться   07.09.2017 о 10:00 до Ста-
ровий Ігор Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 09111, 
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Студентська, буд. 2, кв. 42) справа 
№ 357/4473/17, суддя Бондаренко О. В.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт Петропавлівка, 
вул. Радянська, 74а) повідомляє про те, що по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 11.05.2017 до Савенко Сергій Ле-
онідович (останнє відоме місце реєстрації: 52740, Дніпропетров-
ська обл., Петропавлівський р-н., с. Дмитрівка, вул.Чапаєва, буд. 
45) справа № 188/166/17, суддя Ніколаєва І. К. було ухвалено за-
очне рішення, позовна вимога задоволена повністю або частко-
во. Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто шляхом подання заяви протягом 
десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса 
суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт Петропавлівка, вул. Радян-
ська, 74а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
07.09.2017 о 10:00 до Колодій Оксана Артурівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 52705, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, 
смт Залізничне, вул. Польова, буд. 35, кв. 16) справа № 188/997/17, 
суддя Курочкіна О. М.

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

У зв’язку з втратою 

вважати недійсною 

круглу печатку 

з реквізитами Товариства 

з обмеженою 

відповідальністю 

«ТЕХНОБЛОК», 

ідентифікаційний код 

35393728.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. 
(за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб.  
№ 410) 12 вересня 2017 року о 13 годині 30 хвилин буде роз-
глядатись справа за позовом Плахотної Олени Андріївни до 
Захарченка Олега Олександровича про поділ спільного май-
на подружжя.

Суд викликає як відповідача Захарченка Олега Олексан-
дровича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його неявки 
справа буде розглянута за його відсутності.

Харківський районний суд Харківської області викликає 
Оксініченко Наталію Володимирівну як відповідача у судо-
ве засідання по справі за позовом Оксініченка Віталія Сергі-
йовича до Оксініченко Наталії Володимирівни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 12.09.2017 року о 09.30 у примі-
щенні Харківського районного суду Харківської області, каб. 
16 (смт Покотилівка, вул. Сковороди, 18). 

Явку є обов’язковою. За неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності. 

Суддя  Я. А. Шинкарчук

Семенівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 38200, 
Полтавська обл., смт Семенівка, вул. Шевченка, 31) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться  19.09.2017 о 13:10 до Ткач Іри-
на Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 38208, Полтавська обл., 
Семенівський р-н, с. Гаївка, вул. Кірова, буд. 7) справа № 547/191/17, 
суддя Харченко В. Ф.

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

Втрачений 

судновий квиток 

на човен «Прогрес-4М» бор-

товий номер МЕЛ-1158К,  

виданий на ім’я Харченка 

Олександра Анатолійовича, 

вважати недійсним.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 06.10.2017 року 
о 14 год. 00 хв. як відповідача Карашвілі Михайла Михайло-
вича у справі за позовом Коновал Ганни Михайлівни до Ка-
рашвілі Михайла Михайловича про надання дозволу на ви-
їзд дітей за кордон без згоди батька.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі неявки 
справа розглядатиметься у його відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. 
(за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб.  
№ 410) 08 вересня 2017 року о 09 годині 30 хвилин буде роз-
глядатись справа № 310/2843/17 за позовом Єсаулова Дми-
тра Володимировича до Яковенка Сергія Миколайовича про 
стягнення заборгованості по договору позики.

Суд викликає як відповідача Яковенка Сергія Миколайо-
вича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його неявки 
справа буде розглянута за його відсутності.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 12 вересня 2017 року о 16.30 годині в при-
міщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області (м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8) під голо-
вуванням судді Городецького Д. І. відбудеться розгляд цивільної 
справи № 183/2322/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Бардадим Олександра Володимировича, 
третя особа: Білозьоров Олег Анатолійович про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки.

Як відповідач судом викликається Бардадим Олександр Воло-
димирович, місце проживання якого суду невідомо.

Краматорський міський 
суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) 05.09.2017 р.,  
о 16.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвину-
ваченням Грошевого Романа 
Володимировича за ст. 258-3 
ч. 1 КК України. Явка обвину-
ваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

19.09.2017 о 09:30 до Мунтян Олена Віталіівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 53211, Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Коцюбинського, буд. 
37) справа № 182/415/17, суддя Кобеляцька-Шахо-
вал I. В.

24.10.2017 о 09:00 до Мазур Роман Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 53264, Дніпропе-
тровська обл., Нікопольський р-н, с. Західне, вул. 
Верхня, буд. 5, кв. 5) справа № 182/1435/17, суддя 
Кобеляцька-Шаховал I. В.

06.11.2017 о 09:00 до Зайченко Неллі Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 53204, Дні-
пропетровська обл., м. Нікополь, вул. Інтернаціо-
нальна, буд.47) справа № 182/1603/17, суддя Кобе-
ляцька-Шаховал I. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

«ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ «ГОДУНОФФ», Году-
нов Аркадій Миколайович, Олійник Олександр Оле-
гович, ТОВ «Фрегат С. В., Сенін Руслан В’ячеславович, 
ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус Беднен-
ко Сергій Валерійович, приватний нотаріус Подолян 
Ольга Олександрівна арбітражний керуючий Лисичен-
ко Яна Володимирівна, викликаються до суду, як від-
повідачі по справі за позовом ТОВ «Готельний комп-
лекс «Спартак» до Горбенка Миколи Миколайовича, ТОВ 
«ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ «ГОДУНОФФ», Годунов A. M., 
Олійник О. О. про витребування нерухомого майна, тре-
ті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору: ТОВ «Фрегат С. В., Сенін Руслан В’ячеславович, 
ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус Беднен-
ко Сергій Валерійович, приватний нотаріус Подолян Оль-
га Олександрівна, арбітражний керуючий Лисиченко Яна 
Володимирівна, реєстраційна служба юридичного депар-
таменту Маріупольської міської ради, в судові засідання, 
які відбудуться 07.09.2017 р. о 14.30 год., 11.09.2017 р. 
о 15.30 год., 21.09.2017 року о 10.00 год., 26.09.2017 ро-
ку о 10.00 год., 28.09.2017 року о 10.00 год. у приміщен-
ні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області, за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31, каб. приймальня. Суддя по справі Кір’якова Н. П.

Позивач по справі ТОВ «Готельний комплекс «Спар-
так».

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причини неявки справу буде вирішено на підста-
ві наявних документів.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за 
обвинуваченням:

Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 ро-
ку народження, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Скригунов А. Й. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул.Гагаріна, 15/17), 
викликається на 05.09.2017 року на 10.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Соляник А. В.;

Єрошенко Людмили Вікторівни, 24.03.1950 року 
народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена по 
справі Єрошенко Л. В. (зареєстрована за адресою: м. 
Торецьк. вул. Шмідта, 4) викликається на 05.09.2017 
року на 13.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Гуненков Олександр Олександрович, 14 грудня 
1983 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Київська область, місто Бровари, вулиця 
Київська, 125 викликається до Броварського міськ-
районного суду Київської області як відповідач по 
цивільній справі № 361/6823/16-ц (провадження  
№ 2/361/641/17) за позовом керівника Броварської 
місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 
Київського обласного та по м. Києву управління лі-
сового та мисливського господарства, державного 
підприємства «Вищедубечанське лісове господар-
ство» до Рожнівської сільської ради Броварсько-
го району Київської області, Гуненкова Олександра 
Олександровича, третя особа: відділ з реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно Броварської районної 
державної адміністрації Київської області про визна-
ння недійсним рішення органу місцевого самовряду-
вання й скасування рішення про реєстрацію прав та 
їх обтяжень.

Судовий розгляд справи відбудеться 13 вересня 
2017 року о 10 год. 00 хв. та 20 вересня 2017 року о 
09 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 
2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє, що судове засідання по справі  
№ 2/362/1954/17 за позовом Корнієнко Надії Андрі-
ївни до Губрієнка Миколи Васильовича про припи-
нення права спільної часткової власності та визнання 
права власності, призначено на 05 вересня 2017 року 
на 11.30 годин в приміщенні суду по вул. Шевченка, 8  
в м. Василькові Київської області, кабінет № 304.

Явка відповідача до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання спра-

ва буде розглянута в його відсутності.
Суддя Грибанова Ю. Л.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Федьковича Володимира Васильовича в су-
дове засідання як відповідача у цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват-Банк» до Федьковича Володи-
мира Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 30 хв. 
02.10.2017 р. у приміщенні суду за адресою: м. Ско-
ле, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки Федьковича Володимира Васи-
льовича справу буде розглянуто у його відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Іш-
хоєва Аслана Саідовича у судове засідання по спра-
ві за позовною заявою Андренатій Наталії Миколаїв-
ни до Ішхоєва Аслана Саідовича, третя особа: відділ 
забезпечення діяльності органу опіки та піклування 
Приморської районної адміністрації Одеської міської 
ради про стягнення аліментів і позбавлення батьків-
ських прав, яке призначено на 11 вересня 2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин в приміщенні Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, зала 233.

У разі неявки справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя Кічмаренко С. М.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької 
області викликає до суду: Москвич Олену Олексан-
дрівну, остання адреса реєстрації якої: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Урицького, буд. 90, кв. 36, 
як відповідача по цивільний справі за позовом Кре-
дитної спілки «Можливість» до Москвич Олени Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, розгляд якої відбудеться 25.09.2017 р. о 
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки інакше справа буде 
розглянута у її відсутності.

Суддя О. М. Томілін

Рокитнянський районний суд Київської області по-
відомляє Бабенка Анатолія Олексійовича, що цивіль-
на справа № 2/375/467/17 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Бабенка Анатолія Олексійовича про стяг-
нення заборгованості призначено до судового роз-
гляду на 10.00 годину 16.10.2017 року, за адресою: 
смт Рокитне, Київської області, вул. Заводська, 11. 
В разі неявки справа буде розглянута у вашій відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Чутівський районний суд Полтавської області в цивільній 
справі № 550/585/17 за позовом Макарової Таїсії Сергіївни 
до Макарова Павла Юрійовича викликає в судове засідання 
як відповідача Макарова Павла Юрійовича (останнє відоме 
зареєстроване місце проживання: смт Чутове, Полтавської 
області, вул. Полтавський Шлях, 9).

Судове засідання відбудеться 21 вересня 2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Чуто-
ве, вул. Набережна, 15, Чутівського району, Полтавської об-
ласті.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Михайлюк О. І.

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області ви-
кликає: Жука Олександра Валерійовича (останнє відоме міс-
це проживання: Кіровоградська область, Онуфріївський ра-
йон, смт Онуфріївка, вул. Перемоги, 84) як відповідача в су-
дове засідання в цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Жука Олексан-
дра Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2017 року о 
09.30 годин у приміщенні суду за адресою: Кіровоградська 
область, сел. Онуфріївка, вулиця Назаренка, 23.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповіда-
ча справу буде розглянуто за його відсутності. Відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове 
засідання.

Суддя Шуліка О. О.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/914/17 за позовом Білоруського Володимира Ми-
колайовича до Білоруської Яни Юріївни про розірвання 
шлюбу. Судове засідання відбудеться 25.09.2017 року о 
10.00 год. (резервна дата на 03.10.2017 р. на 10.00 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Білоруська  Яна Юріївна, 
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, сел. Ювілейне, кв. Шахтарський, 1/90. У випадку 
неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що Дорожинська Яна Володимирівна, Васюк Назарій 
Іванович, Думяк Галина Володимирівна, Савчук Єгор Івано-
вич викликаються в судове засідання як відповідачі та тре-
ті особи у цивільній справі за позовом Заступника керівни-
ка Києво-Святошинської місцевої прокуратури, який діє в ін-
тересах держави в особі Лебедівської сільської ради до Виш-
городської державної адміністрації, Дорожинської Яни Воло-
димирівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог 
на стороні відповідача Васюк Назарій Іванович, Думяк Га-
лина Володимирівна, Савчук Єгор Іванович про скасування 
розпорядження, визнання недійсними державних актів на 
право власності на земельну ділянку та повернення земель-
них ділянок.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2017 року об 11 
годині 30 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, кабінет № 21.

У разі неявки без поважних причин справа буде розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що Дорожинська Яна Володимирівна, Іспалатова Га-
лина Михайлівна, Павленко Дмитро Дмитрович, Власенко 
Анна Олексіївна викликаються в судове засідання як відпові-
дачі та треті особи у цивільній справі за позовом Заступника 
керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури, який 
діє в інтересах держави в особі Лебедівської сільської ра-
ди до Вишгородської державної адміністрації, Дорожинської 
Яни Володимирівни, треті особи, які не заявляють самостій-
них вимог на стороні відповідача: Іспалатова Галина Михай-
лівна, Павленко Дмитро Дмитрович, Власенко Анна Олексі-
ївна про скасування розпорядження, визнання недійсними 
державних актів на право власності на земельну ділянку та 
повернення земельних ділянок.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2017 року о 10 
годині 30 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, кабінет № 21.

У разі неявки без поважних причин справа буде розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

У провадженні Сихівського районного суду м. Льво-
ва знаходиться цивільна справа № 464/3386/17 за позовом 
Приватного підприємства «Львівенергомаш» до Чух Ма-
рії Дмитрівни, ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-
капітал», ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», Energy Technologies 
Corp, Global Financial Technology Ltd про визнання правочи-
нів недійсними, витребування з чужого незаконного воло-
діння іменних акцій.

Повідомляємо відповідача по справі Energy Technologis 
Corp., місцезнаходження майна якого: 03151, м. Київ, вул. 
Народного ополчення, 1, що судове засідання по даній спра-
ві відбудеться 18 вересня 2017 року о 12 год. за адресою:  
м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 поверх, 409 кабінет. З собою 
вам необхідно мати документ, що посвідчує вашу особу та 
підтверджує ваші повноваження.

Повідомляємо, що у випадку вашої неявки в судове засі-
дання цивільну справу буде розглянуто у вашій відсутності 
відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів та 
доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Мичка Б. Р.

У провадженні Сихівського районного суду м. Льво-
ва знаходиться цивільна справа № 464/3386/17 за позовом 
Приватного підприємства «Львівенергомаш» до Чух Ма-
рії Дмитрівни, ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-
капітал», ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», Energy Technologies 
Corp, Global Financial Technology Ltd про визнання правочи-
нів недійсними, витребування з чужого незаконного воло-
діння іменних акцій.

Повідомляємо відповідача по справі Global Financial 
Technology Ltd, місцезнаходження майна якого: 03151,  
м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, що судове засідання 
по даній справі відбудеться 18 вересня 2017 року о 12 год. 
за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 поверх, 409 кабі-
нет. З собою вам необхідно мати документ, що посвідчує ва-
шу особу та підтверджує ваші повноваження.

Повідомляємо, що у випадку вашої неявки в судове засі-
дання цивільну справу буде розглянуто у вашій відсутності 
відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів та 
доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Мичка Б. Р.
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Укргiдрометцентр

У Вінниці сторічні 
отримують стипендію

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Днями працівники департаменту соціальної політики 
Він ницької міської ради привітали зі сторічним ювілеєм вінничанку 
Ганну Боголюбову. За своє довге життя Ганна Акимівна виростила 
4 дітей, має 17 онуків, 15 правнуків та 2 праправнуків.  За інформа-
цією департаменту соціальної політики, вона стала дев’ятою житель-
кою міста, яким понад сто років. Згідно з  комплексною програмою 
щодо основних напрямків соціальної політики у Вінниці на 2015—2020 
роки, ці містяни мають право на довічну щомісячну стипендію в розмі-
рі прожиткового мінімуму. Наразі стипендія становить 1247 гривень.

Контрабандистів 
потягнуло на продукти 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»  

СПРАВА №. Упродовж останніх днів на сумській ділянці укра-
їнсько-російського кордону почастішали спроби контрабанди спо-
живчих товарів і харчових продуктів, зокрема морських делікатесів. 
Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, на станції 
«Конотоп» під час перевірки потяга  сполученням Москва — Київ пра-
цівники митного поста «Бачівськ» в одному з вагонів виявили 122 кі-
лограми червоної ікри та м’яса крабів. Митники склали протокол за 
ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу 
України «Недекларування товарів, транспортних засобів комерційно-
го значення». Продукти вилучено, а справу передано до суду. А перед 
цим на митному посту «Бачівськ» правоохоронці затримали автомо-
біль з вантажем «Сік в асортименті» (так значилося в офіційних до-
кументах), який прямував з Одеси до Грузії і перевозив 20 тонн соку 
вартістю 215 тисяч гривень. З’ясувалося, що напої відправила одна з 
одеських фірм, їх придбала компанія з Великобританії, а одержати ма-
ло грузинське підприємство. Митники вирішили «копнути» глибше — і 
недаремно: отримувач упродовж тривалого часу не робить жодних за-
купівельних чи реалізаційних операцій і тим паче пов’язаних із соками.  
Під час відпрацювання додаткових даних попередньо встановлено, 
що подібні махінації мають місце в інших областях: у такий спосіб то-
вари і продукти намагаються переправити до терористичних органі-
зацій ДНР та ЛНР.
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Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТОРКНУТИСЯ СЕРЦЕМ. 
Онучка поета Василя Симо-
ненка Мирослава живе нині за 
океаном. Але щороку її шлях 
обов’язково пролягає до Чер-
кас, де жив і похований її тала-
новитий дідусь. 

— Знаєте, — зізнається во-
на, — якось не виходить жити 
без України, без рідних Черкас, 
хоч за кордоном, можливо, з 
огляду на багато обставин, жи-
ти краще. Тягне на Батьківщи-

ну, хочеться походити вулиця-
ми рідного міста, подихати йо-
го повітрям… 

Її допитливий син Гордій, тоб-
то правнук Василя Симоненка, 
давно мріяв побувати в музей-
ній кімнаті «Робочий кабінет 
Василя Симоненка», яка функ-
ціонує в приміщенні редакції га-
зети «Черкаський край». Слу-
хаючи мамині розповіді про ве-
ликого прадіда, вбираючи сер-
цем його поетичні рядки, він із 
самої колиски проймався най-
щирішими почуттями до краю, 
який зростив поета. І ось мрія 

збулася, і Гордій цими днями 
зміг не лише на власні очі поба-
чити кабінет, де працював йо-
го прадід, а й торкнутися речей, 
якими він користувався і навіть 
посидіти за його столом. 

Тут нині все так, як було за 
життя поета. Ось особиста дру-
карська машинка, телефон, на-
стільна лампа, радіоприймач, 
шафа з його книгами, стіл, сті-
лець. На столі лежать газети 
тих років та листи, над якими 
він працював. Працівниця му-
зею Галина Тараканова звер-
тає увагу відвідувачів на вішал-

ку поруч із робочим столом, де 
висить капелюх та плащ поета. 
Ці речі, пояснює, музею пере-
дала мама поета. Тут же мож-
на побачити журналістський 
диплом, посвідчення журналіс-
та, профспілковий квиток, ав-
тобіографію та заяву до Спілки 
письменників, написані поетом 
власноруч. 

А ще Гордія вразив живий 
голос Василя Симоненка.  Осо-
бливо зворушливо звучали 
слова: «Можна все на світі ви-
бирати, сину, вибрати не мож-
на тільки Батьківщину».

Правнук Василя Симоненка  
«приміряв» його робоче місце

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ТУРИЗМ. Днями в місті пре-
зентували новий туристичний 
маршрут «Дніпро космічний. 
Місто, відкрите для прибуль-
ців і не тільки». 

Мандрівку для гостей, а 
також місцевих школярів та 
студентів започаткували КП 
«Агентство розвитку Дніпра» 
та Університет ім. Альфре-
да Нобеля, повідомляється на 
офіційному сайті Дніпровської 
міської ради.

«Дніпро — це всесвітньо відо-
мий космічний центр. Тут на ба-
зі КБ «Південне» та Південного 
машинобудівного заводу створе-
ні ракетоносії різного рівня. У міс-
ті жили й працювали видатні кон-
структори та виробничники, які 
своїми талантами створювали 
передову галузь. Тож дніпрянам 
є що показати, тим паче, косміч-
на тематика завжди викликала 
і викликає великий інтерес у ту-
ристів та гостей міста. Крім то-
го, ми розглядаємо космічний на-
прям як перспективний не лише  
для залучення туристів, а й для 

підвищення зацікавлення  шко-
лярів та студентів до точних на-
ук», —  розповіла керівник ту-
ристичного напрямку «Агентства 
розвитку Дніпра» Ганна Колєда.

Космічна екскурсія стартує 
біля Планети Альфреда Нобе-
ля — унікального меморіально-
го символа Дніпра. Після озна-
йомлення з меморіально-пар-
ковим комплексом біля універ-
ситету на екскурсантів чекає 
мандрівка автобусом за марш-
рутом Січеславська набережна 
— Парк ракет — Національний 
центр аерокосмічної освіти мо-

лоді імені О.М. Макарова (екс-
курсія музеєм та майстер-клас у 
космічній лабораторії) — Плане-
тарій (перегляд фільму) — Фес-
тивальний причал (Куля косміч-
них мрій).

Повернення екскурсантів 
здійснюватиметься до Універси-
тету ім. Альфреда Нобеля.

«Це не буде звичайна екс-
курсія містом, це буде інтерак-
тивний захід, який точно зали-
шиться в пам’яті», — цитує   за-
сновника космічного інкубато-
ра SPACE HUB Макса Ткаченка 
Укрінформ.

Дніпро приваблюватиме космічним маршрутом

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Тернопіль не втомлюєть-
ся встановлювати роз-

маїті рекорди. Лише впро-
довж цьогорічної теплої по-
ри подивував країну, зокре-
ма, найдовшою ковбасою, 
найбільшим тортом «Виши-
ванка», вразив і приготуван-
ням великої кількості рибної 
юшки та давньої української 
страви шпундри. Усі ці ста-
рання засвідчив відповідним 

сертифікатом Національний 
реєстр рекордів.

Та цього файному місту вия-
вилося замало. І з ініціативи де-
яких громадських організацій та 
міськради в липні створили «Тер-
нопільський реєстр рекордів», де 
фіксуватимуть досягнення міс-
тян у всіх видах діяльності. Пер-
ші нотатки уже з’явилися. Се-
ред них і встановлення рекорду 
з посткросингу, а точніше, над-
силання листівок з краєвидами 
Тернополя. Захід відбувся мину-
лого понеділка біля поштамту. 

Його організатор доктор гума-
ністики Сергій Ткачов зазначив, 
що незабаром поштівки з при-
надами обласного центру отри-
мають у 97 містах 24 країн сві-
ту. Загальний кілометраж ста-
новить понад 410 тисяч кіломе-
трів. Найдальше вісточка з укра-
їнського міста полетіла до Но-
вої Зеландії, найближче на цьо-
му шляху буде польське місто 
Величка поблизу Кракова, роз-
міщене від Тернополя за 400 кі-
лометрів. А ось у нашій країні ху-
дожню картку з тернопільськи-
ми краєвидами отримають лише 
два адресати у Дніпрі. Адже, як 
відомо, після реєстрації адреси, 
куди саме треба надіслати по-
штівки, адресу видає комп’ютер. 

Тернополянка Лілія Матево-
щук уже шістнадцятий рік за-
ймається посткросингом. Мо-
вить, що справа ця захопли-
ва. Усе почалося з листування з 
друзями в межах рідної країни, 
стали обмінюватися листівками 
з видами рідних міст. П’ять років 
тому вийшла, так би мовити, на 
міжнародні обшири. 

Збирає різні колекції художніх 
карток, зокрема у власній збірці 
має понад триста листівок із зо-
браженням маяків у різних краї-
нах. Колекціонує також поштів-
ки з потягами, ретроавтомобіля-
ми, ілюстраціями до відомої каз-
ки «Алісині пригоди у Дивокраї» 
та серії романів, головним геро-
єм яких є Гаррі Поттер. 20 лис-
тівок з краєвидами тернопіль-
ського ставу, парків, інших при-
над рідного міста надіслав під 
час встановлення рекорду тер-
нополянин Руслан Качмарський. 
Посткросер не лише він, а й йо-
го дружина. Каже, цікаво надси-
лати й отримувати кореспонден-
цію традиційною поштою. Лис-
тівки на його адресу надходять з 
усіх кінців світу. Та чи не найбіль-
ше поштовим обміном художні-
ми картками, на думку Русла-
на, захоплюються у США, Китаї, 
Фінляндії. Тернополяни ж тим ча-
сом вирішили активно популяри-
зувати і рідне місто, і посткро-
синг акцією встановлення черго-
вого рекорду. І чудово!

Про Тернопіль світ дізнається з поштівок

Поштівки з краєвидами рідного міста надсилає учасниця 
рекордної акції Лілія Матевощук

Ці листівки з принадами  
Тернополя за мить полетять у світ




