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ЦИФРА ДНЯ

На шляху 
до дебюрократизації 

КОРИДОРИ ВЛАДИ. Координаційна рада з питань держслуж-
би підтримала проект Концепції створення і впровадження інфор-
маційної системи управління людськими ресурсами в органах
державної влади.

«Створення такої системи — це можливість нарешті викорис-
товувати на повну силу потужності сучасних інформаційних тех-
нологій для забезпечення відкритості й прозорості всіх процесів
управління персоналом на державній службі. Це не тільки відмова
від десятків довідок, особових карток і форм, які щоразу запов-
нюють під час прийому на роботу, паперово-бюрократичного
оформлення та зберігання інформації про оцінювання, оплату, за-
охочення, навчання, іншої інформації, що є суттєвою економією
ресурсів. Це передусім нові інноваційні й ефективні процедури уп-
равління персоналом», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів
Олександр Саєнко. Це — і важлива складова дебюрократизації
роботи міністерств, і привнесення нової якості в їхню роботу, і
важливі кроки до ефективного державного управління, повідом-
ляє служба Міністра Кабінету Міністрів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Я твердо переконаний,

що нинішні
першокласники точно

житимуть 
у Європейському Союзі

— в Україні, 
яка буде членом

Європейського
Союзу».

Президент про чітку перспективу держави, 
якої мусять прагнути всі свідомі співгромадяни 
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Курс 
на енергоефективність

СКОРО ХОЛОДИ. Журналісти «Урядового кур’єра» з’ясовували, 
як у різних областях готуються до опалювального сезону

61,151 млрд грн
становив на 1 вересня залишок коштів 

на єдиному рахунку Держказначейства. Це
максимальний показник з початку 2003 року
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Виконавиця головної ролі 
у фільмі «Гніздо горлиці»
Римма Зюбіна розповіла «УК»
про творчість, родину 
і волонтерську діяльність 3

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Учора Угода про асоціацію
між Україною та Євросоюзом
набула чинності. Цей день
можна вважати даниною
шани героям Небесної Сотні

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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документи

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

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

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

— Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 
21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за 
адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський 
район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), виклика-
ється на 06.09.2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є. В.

— Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Головня О.Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстро-
ваний за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), ви-
кликається на 26.09.2017 року о 09.30 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному проваджен-
ні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо 
Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 13.00 год. 7 вересня 2017 року та на 09.00 
год. 13 вересня 2017 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу, не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, м. Покровськ Донецької 
області, вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 7 верес-
ня 2017 року та на 09.00 год. 13 вересня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Гнибеди Віктора Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійовича ви-
кликається на 8 вересня 2017 року о 08.30 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження.

Суддя Костромітіна О. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівна Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/2680/17 за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Данукі-
на С. Л. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі — 
Данукін Сергій Леонідович, 18.01.1987 р.н., останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ен-
гельса, буд. 136, викликається до суду на 08.30 годину 7 ве-
ресня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримі-
нальне провадження № 22014050000000291 відносно Горбатю-
ка Олександра Петровича за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Горбатюк Олександр Петрович, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, місто Волноваха, пров. 
Путейський, 22-2, викликається на 08.30 годину 07.09.2017 року 
та на 08.30 год. 29.09.2017 року в кабінет № 205, для участі у роз-
гляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Свистуна Володимира Анатолійовича до 
Свистyн Ольги Сергіївни про визначення місця проживання не-
повнолітніх дітей з батьком.

Відповідачка по справі: Свистун Ольга Сергіївна, 16.01.1987 
року народження, остання відома адреса реєстрації: Бахмут-
ський район, смт Луганське, вул. Хліборобів, 83, викликається на 
06.09.2017 року о 08 годині 30 хвилин до суду, кабінет №312, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Шев-
ченко Валентини Сергіївни до Лебедєва Едуарда Васи-
льовича, третя особа: Доан Максим Тієнович, про втрату 
права користування жилим приміщенням.

Відповідач: Лебедєв Едуард Васильович, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Зелінського, буд. 55, кв. 30,

викликається для участі у розгляді справи, який від-
будеться 6  вересня 2017 року о 09.45 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 24.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання відповідачів: Темно-
худ Наталію Валеріївну, Темнохуда Геннадія Миколайовича у спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» про стягнення боргу за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк, вул. Кутузова, 
3/33, Донецька область.

Судове засідання призначене на 08.09.2017 року о 14.00 годині (ре-
зервна дата 15.09.2017 року о 10.00 годині) за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою відсутністю.

Суддя А. С. Зінченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання відповідачів: Чернен-
ка Андрія Олександровича, Черненко Людмилу Олександрівну, Пуш-
карь Світлану Олександрівну у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення бор-
гу за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк, вул. Куйбише-
ва, 126/24, Донецька область.

Судове засідання призначене на 08.09.2017 року о 13.00 годині (ре-
зервна дата 15.09.2017 року о 09.00 годині) за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою відсутністю.

Суддя А.С. Зінченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання відповідачку: Дара-
гань Олену Олександрівну у справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення боргу 
за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачки: м. Донецьк, вул. Універси-
тетська, 84, гуртожиток, Донецька область.

Судове засідання призначене на 08.09.2017 року о 13.30 годині (ре-
зервна дата 15.09.2017 року о 09.30 годині) за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за її відсутністю.

Суддя А.С. Зінченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Тур Тетяни Фердинан-
дівни до Тура Ігоря Олександровича, треті особи: Орган опіки та піклування 
Бахмутської райдержадміністрації, Орган опіки та піклування Вишгородської 
районної адміністрації, про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон в 
зону проведення АТО неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач по справі: Тур Ігор Олександрович, 23.11.1972 року народжен-
ня (адреса: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Станкевського, буд. 9, 
кв. 64) викликається на 5 вересня 2017 року о 9 год. 30 хв. до суду, кабінет 
№306, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу 
227/2573/17 за позовом Мельник Тетяни Володимирівни до Передерія Антона Ва-
сильовича про визнання особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням.

Відповідач Передерій Антон Васильович, місце реєстрації: Донецька область,  
м. Білицьке, вул. Праці, буд. 7, кв. 13, викликається на 8 вересня 2017 року о 10.30 
годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгля-
ді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г. Л.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/60/2017) за обвинуваченням 
Давиденка Олександра Анатолійовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Давиденка Олександра 
Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Центральна (К. Маркса), б. 23, кв. 
23, м. Слов’янськ Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 6 вересня 2017 
року о 15.00 год. у залі судового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2017 р. № 662 
Київ

Про внесення змін до Методики формування  
спроможних територіальних громад

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Методики формування спроможних територіальних громад, затвер-

дженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 (Офіційний 
вісник України, 2015 р., № 33, ст. 963), зміни, що додаються.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраці-
ям внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропози-
ції щодо приведення затверджених перспективних планів формування територій гро-
мад у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2017 р. № 662

 ЗМІНИ, 
що вносяться до Методики формування спроможних територіальних громад

1. Абзац третій пункту 3 після слів «соціально-економічних» доповнити словами «, 
природних, екологічних, етнічних».

2. Пункт 4 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: 
«добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, визнаної спромож-

ною відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», суміжної сільської, селищної територіальної громади, яка від-
повідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки 
Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної громади;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
«у разі входження до складу об’єднаної територіальної громади однієї або кількох тери-

торіальних громад, розташованих на території суміжного району, розширенню підлягають 
межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної 
територіальної громади.».

4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту: 
«За результатами консультацій та на підставі рішень  органів місцевого самоврядування 

визначається потенційний адміністративний центр  спроможної територіальної громади.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 серпня 2017 р. № 663 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство внутрішніх справ України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 (Офіційний вісник України, 
2015 р., № 89, ст. 2972; 2016 р., № 12, ст. 503), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2017 р. № 663

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство внутрішніх справ України

1. У пункті 4:
1) доповнити пункт підпунктами 211–218 такого змісту:

«211) здійснює у випадках, передбачених законом, державну реєстрацію (перереєстра-
цію) та облік транспортних засобів, приймає іспити для отримання права керування тран-
спортними засобами і видає відповідні документи;

212) створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підви-
щення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також здійснює державний контроль за 
додержанням ними вимог законодавства в зазначеній сфері;

213) веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприєм-
ницької діяльності незалежно від форми власності, що реалізують транспортні засоби або 
номерні складові частини до них;

214) веде автоматизований облік, здійснює накопичення, обробку та використання ві-
домостей про транспортні засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та про 
їх власників;

215) веде реєстр суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю, а також здій-
снює державний контроль за додержанням такими суб’єктами вимог законодавства в за-
значеній сфері;

216) формує в установленому порядку загальнодержавну базу даних про результати 
обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

217) перевіряє у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність тран-
спортних засобів та обладнання з видачею відповідного свідоцтва про допущення до пере-
везення небезпечних вантажів;

218) здійснює контроль за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних за-
собів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, приймає іс-
пити та видає відповідні свідоцтва установленого зразка;»;

2) у підпункті 22 слова «Головного центру з надання сервісних послуг МВС та територі-
альних центрів з надання сервісних послуг МВС» замінити словами «територіальних орга-
нів з надання сервісних послуг МВС»;

3) підпункт 30 після слова «забезпечення» доповнити словом «поліцейських,»;
4) доповнити пункт підпунктом 301 такого змісту:
«301) організовує та здійснює медичне обстеження, у тому числі психофізіологічне, з 

метою визначення за станом здоров’я та фізичного розвитку придатність кандидатів на 
службу в поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах із 
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, курсантів і слу-
хачів таких навчальних закладів, а також придатність до військової служби кандидатів на 
військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії;»;

5) підпункт 52 викласти в такій редакції:
«52) розробляє, організовує і здійснює комплекс профілактичних, лікувальних, оздо-

ровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров’я осіб, які 
відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охоро-
ни здоров’я МВС; здійснює управління закладами охорони здоров’я, що належать до сфе-
ри управління МВС;»;

6) доповнити пункт підпунктом 521 такого змісту:
«521) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд на підпорядкованих тери-

торіях, у військових частинах і підрозділах;».
2. В абзаці другому пункту 10 слова «, заступників та заступника Міністра – керівника 

апарату» замінити словами «та заступників».
3. У пункті 11:
1) абзац п’ятий підпункту 3 замінити абзацами такого змісту:
«вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції стосовно кандидатур на посади керів-

ників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координуєть-
ся Міністром, крім посад керівників центральних органів виконавчої влади, які віднесені до 
посад державної служби категорії «А»;

вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади заступників 
керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і коорди-
нується Міністром, за пропозицією керівників зазначених органів, крім посад заступників 
керівників центральних органів виконавчої влади, які віднесені до посад державної служби 
категорії «А», та заступників керівника Національної поліції;».

У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцять третій вважати відповідно абзацами сьомим 
– двадцять четвертим;

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) організовує та контролює виконання у МВС Конституції та законів України, актів Пре-

зидента України та Кабінету Міністрів України;»;
3) підпункт 11 викласти в такій редакції:
«11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МВС, визна-

чає персональний склад патронатної служби Міністра;»;

4) у підпункті 12 слова «та заступників міністра, заступника міністра – керівника апара-
ту» замінити словами «, заступників Міністра та державного секретаря МВС»;

5) підпункт 13 виключити;
6) у підпункті 16 слова «, призначає на посаду та звільняє з посади керівників цих ор-

ганів» виключити;
7) у підпункті 19 слова «державних службовців,» виключити;
8) у підпункті 20 слова «, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з по-

сади їх керівників» виключити;
9) підпункт 21 виключити;
10) у підпункті 22 слова «заступнику Міністра – керівнику апарату» замінити словами 

«державному секретарю МВС»;
11) у підпункті 23 слова «та заступника Міністра – керівника апарату» виключити.
4. Доповнити Положення пунктами 111–113 такого змісту:
«111. Повноваження керівника державної служби у МВС здійснює державний секретар 

МВС.
Державний секретар МВС є вищою посадовою особою з числа державних службовців 

МВС. Державний секретар МВС підзвітний і підконтрольний Міністру.
Державний секретар МВС призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за по-

данням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом 
повторного призначення.

112. Державний секретар МВС відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату МВС;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МВС та подає їх на роз-

гляд Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом МВС Конституції та законів України, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС та доручень Міністра, 
його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МВС, звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за 

її збереженням в апараті МВС;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від держав-

них органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, 
документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необ-
хідну для виконання покладених на МВС завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством 
про державну службу, державних службовців апарату МВС, присвоює їм ранги державних 
службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної від-
повідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством 
про працю, працівників апарату МВС, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до 
дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів та їх за-
ступників;

10) призначає на посаду працівників патронатної служби Міністра за поданням Міні-
стра; звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також 
у зв’язку із звільненням Міністра;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів, установ і підприємств, 
що належать до сфери управління МВС;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників закладів, установ і підпри-
ємств, що належать до сфери управління МВС;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МВС;

14) представляє МВС як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання дер-

жавними службовцями та іншими працівниками МВС доручення;
16) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпоряд-

чого характеру та контролює їх виконання;
17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних служ-

бовців, інших працівників апарату МВС, його територіальних органів до відзначення дер-
жавними нагородами України.

113. На час відсутності державного секретаря МВС чи неможливості здійснення ним 
своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних 
структурних підрозділів апарату МВС відповідно до наказу державного секретаря МВС.».

5. В абзаці третьому пункту 14 слова «заступником Міністра – керівником апарату» замі-
нити словами «державним секретарем МВС».
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оголошення

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

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

15.09.2017 о 09:30 до Радойкович Ельвіра Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 08300, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 
буд. 24) справа № 359/3727/17, суддя Борець Є. О.

15.09.2017 об 11:00 до Хамуха Людмила Микола-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 2б, 
кв. 43) справа № 359/3650/17, суддя Борець Є. О.

15.09.2017 о 12:00 до Пилипенко Оксана Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 08322, Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. П. Мо-
розова, буд. 5, кв. 23) справа № 359/3647/17, суддя  
Борець Є. О.

25.09.2017 о 10:30 до Мироненко Наталія Петрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 08302, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Матросова, буд. 42) справа 
№ 359/3825/17, суддя Борець Є. О.

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.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

19.09.2017 о 14:30 до Папанова Тетяна Геннадіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71129, Запорізь-
ка обл., Бердянський р-н, с. Роза, вул. 60 років Жов-
тня, буд. 28) справа № 310/4772/17, суддя Прінь І. П.

19.09.2017 о 13:30 до Воробйов Юрій Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71118, Запорізька 
обл., Бердянський р-н, с. Роза, вул. Леніна, буд. 27) 
справа № 310/4773/17, суддя Прінь І. П.

19.09.2017 о 15:30 до Батовська Ольга Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71100, Запорізь-
ка обл., м. Бердянськ, вул. Тищенко, буд. 2, кв. 229) 
справа № 310/4763/17, суддя Прінь І. П.

21.09.2017 об 11:00 до Кущ Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71140, Запорізька 
обл., Бердянський р-н, с. Сахно, вул. Шевченка, буд. 
8) справа № 310/4765/17, суддя Прінь І. П.

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.

Городоцький районний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, 
вул. Шевченка, 48) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

12.09.2017 о 13:10 до Слабий Сергій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 32000, Хмель-
ницька обл., м.Городок, вул. К. Цеткін, буд. 11, кв. 11) 
справа № 672/815/17, суддя Сакенов Ю. К.

13.09.2017 о 13:10 до Плюта Анатолій Вячеславо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 32000, Хмель-
ницька обл., м. Городок, пров. Крутий, буд. 15) спра-
ва № 672/761/17, суддя Сакенов Ю. К.

14.09.2017 о 13:30 до Главацький Роман Євгенійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 32008, Хмельниць-
ка обл., Городоцький р-н, с. Папірна, вул. Шевченка,  
буд. 6) справа № 672/763/17, суддя Сакенов Ю. К.

12.09.2017 о 13:30 до Паславський Анатолій Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 32000, 
Хмельницька обл., м. Городок, вул. Орджонікідзе. 
буд. 3) справа № 672/762/17, суддя Сакенов Ю. К.

14.09.2017 о 13:30 до Думка Іван Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 32027, Хмельниць-
ка обл., Городоцький р-н, с. Кузьмин, вул. Леніна, 
буд. 124) справа № 672/739/17, суддя Сакенов Ю. К.

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.

Оголошення про закриття недіючих поточних рахунків, 
операції за якими здійснюються з використанням 
електронних платіжних засобів фізичних осіб —  

клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК»
Шановні клієнти АБ «УКРГАЗБАНК»!

Повідомляємо вам про наміри АБ «УКРГАЗБАНК» відмо-
витися від договорів комплексного банківського обслугову-
вання фізичних осіб, договорів комплексного банківського 
обслуговування фізичних осіб — власників «Ощадних ра-
хунків», договорів комплексного банківського обслугову-
вання фізичних осіб — власників карткового продукту «До-
мовичок», договорів на відкриття карткового рахунку та об-
слуговування платіжної картки АБ «Укргазбанк» (далі — до-
говори) та закрити поточні рахунки, операції за якими здій-
снюються з використанням електронних платіжних засобів, 
за якими протягом останніх трьох років поспіль були відсут-
ні операції та відсутні залишки коштів (далі — карткові ра-
хунки).

У зв’язку із вищезазначеним, в разі наявності відкрито-
го на ваше ім’я в АБ «УКРГАЗБАНК» такого карткового ра-
хунку, і якщо ви бажаєте в подальшому використовувати та-
кий картковий рахунок, просимо вас протягом 30 календар-
них днів з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядо-
вий кур’єр» звернутись до структурного підрозділу АБ «УКР-
ГАЗБАНК», в якому ви відкривали рахунок, та надати пись-
мову заяву про подальше використання карткового рахунку.

В разі неподання вами протягом 30 календарних днів з 
дати розміщення цього оголошення вищезазначеної пись-
мової заяви, АБ «УКРГАЗБАНК», керуючись ч. 3 ст. 651,  
ч. 4 ст. 1075 Цивільного кодексу України, цим повідомляє 
вам про відмову від договору та закриття карткового рахун-
ку. У разі виникнення будь-яких питань, ви можете зверну-
тись до контакт-центру банку цілодобово з понеділка по не-
ділю за телефонами:

по Україні: 0-800-309-000 (дзвінки зі стаціонарних теле-
фонів у межах України безкоштовні); 358 – короткий номер 
з мобільного телефону (за тарифами мобільного операто-
ра зв’язку);

по м. Києву: (044) 590-49-99.
Голова Правління К. Є. Шевченко

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону)  

з продажу активів — прав вимоги за дебіторською заборгованістю  
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торговельному майданчику
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕР-ТАС»

Номери лотів: № Q8363b16655

Коротка назва лота/номеру  
кредитного договору:

Право вимоги за дебіторською заборго-
ваністю за: 
- розрахунково-касове обслуговування;
- депозитарними операціями;
- господарськими операціями; 
- іншими операціями з клієнтами.

Місце проведення аукціону: http://vertas.com.ua/ 
https://sale.vertas.com.ua/

Дата проведення аукціону: 13.09.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) по кожному лоту  
вказується на веб-сайті організатора торгів

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова  
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/18717-13092017-9250

Ірпінський міський суд Київської обл. (адреса суду: 08200, Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

09.10.2017 об 11:50 до Моргулець Андрій Валерійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 08292, Київська обл., Ірпінський р-н, м. Буча, вул. Енергети-
ків, буд. 11, кв. 19) справа № 367/2778/17, суддя Карабаза Н. Ф.

25.09.2017 о 08:50 до Рошко Юлія Вікторівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 2-А Лінія, буд. 4) справа  
№ 367/996/17, суддя Карабаза Н. Ф.

13.10.2017 об 11:00 до Тулянкіна Наталія Вікторівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 08297, Київська обл., Ірпінський р-н, смт Возрель, вул. Молодіж-
на, буд. 47, кв. 2) справа № 367/2093/17, суддя Саранюк Л. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини 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 на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового 
засідання.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в 
судове засідання відповідача Терещенка Дмитра Володимировича, 4 
жовтня 1984 року народження, уродженця м. П’ятихатки Дніпропетров-
ської області, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Альфа – Банк» до Терещенка Дмитра Володимировича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. 14 вересня 2017 ро-
ку в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської об-
ласті під головуванням судді Легкошерст Ю. В. за адресою: 52100, вул. 
Шевченка, 114, м. П’ятихатки Дніпропетровської області, зал судових 
засідань № 3.

Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи і в разі неяв-
ки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за наявними 
матеріалами в його відсутність.

Малиновський районний суд м. Одеси (адреса суду: 
65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стуса, 1-а) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

11.09.2017 о 10:00 до Тепікін Олександр Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Єфімова, буд. 42, кв. 31) справа № 521/10078/17, 
суддя Сегеда О. М.

07.09.2017 о 09:10 до Ніку Ольга Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65031, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Промислова, буд. 36а, кв.14) справа № 521/3764/17,  
суддя Сегеда О. М.

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

Васильківський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 
8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

27.09.2017 о 09:00 до Усачова Ольга Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08643, Київська обл., Василь-
ківський р-н, с. Митниця, вул. Шевченка, буд. 69) справа  
№ 362/951/17, суддя Кравченко Л. М.

27.09.2017 о 08:30 до Григоренко Петро Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08662, Київська обл., Василь-
ківський р-н, смт Гребінки, вул. Пушкіна, буд. 20) справа  
№ 362/887/17, суддя Кравченко Л. М.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса су-
ду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 7) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

18.10.2017 о 09:20 до Ломака Олександр Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Сергія Грицевця, буд. 20б, кв. 58) справа  
№ 644/3988/17, суддя Шевченко С. В.

03.10.2017 о 09:30 до Гончарук Андрій Євгенійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл.,  
м. Харків, вул. Рогань, буд. 1, кв. 7) справа № 644/2998/17, 
суддя Бугера О. В.

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

Київський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65080, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Варненська, 3-б) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.09.2017 о 10:30 до Ковальова Катерина Олексіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 50/3, кв. 90) справа 
№ 520/7695/17, суддя Куриленко О. М.

07.09.2017 о 10:45 до Єгорова Вікторія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 65101, Одеська обл.,  
м. Одеса, просп. Небесної Сотні (Маршала Жукова),  
буд. 15, кв. 27) справа № 520/7689/17, суддя Куриленко О. М.

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

Горностаївський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 74600, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Тор-
гова, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

06.09.2017 о 09:00 до Шепель Олександр Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74601, Херсонська обл., смт Гор-
ностаївка, вул. Леніна, буд. 74) справа № 655/523/17, суддя 
Посунько Г. А.

06.09.2017 о 09:00 до Чайка Тетяна Іванівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 74612, Херсонська обл., Горностаївський 
р-н, с. Каїри, вул. Шкільна, буд. 23) справа № 655/533/17,  
суддя Посунько Г. А.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Гульзарова Олександра Володимирови-
ча, останнє відоме місце проживання якого: м. Ки-
їв, вул. Звіринецька, 61, кв. 21, у судове засідання, 
яке відбудеться 7 вересня 2017 року о 09.30 годи-
ні за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, 
для участі у судовому розгляді цивільної справи 
за позовом Стецюк Христини Вікторівни до Гуль-
зарова Олександра Володимировича про розірван-
ня шлюбу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомленим про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки до суду справа може 
бути розглянута за його відсутністю.

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

Суддя В. В. Даниленко

Олександрійський міськрайонний суд Кіро-

воградської області (вул. Першотравнева, 30,  

м. Олександрія, Кіровоградська область, електро-

нна адреса суду – kovaleva@od.kr.court.gov.ua, суддя  
Ковальова О. Б.) повідомляє, що відповідачка Аніку-

шина Анжеліка Віталіївна, 09.04.1965 р.н., виклика-

ється на розгляд цивільної справи №398/76/17, про-

вадження №2/398/1110/17 за позовом ТОВ «ОТП 

Факторинг Україна» до Анікушиної Анжеліки Віталі-

ївни про стягнення кредитної заборгованості як від-

повідачка на 11.30 год. 6 вересня 2017 року. У разі 

неявки відповідачки до суду буде ухвалено заочне рі-

шення в справі в її відсутність.

Господарським судом Чернігівської області роз-
глядаються справи №№ 927/812/17, 927/815/17 за 
позовом гр. Запорощука Сергія Валентиновича до 
ТОВ «ПРАВАГРО» (код ЄДРПОУ 400084840) та гр. 
Єлефтеріаді Дмитра Юрійовича (і.к. 2844715191) 
про визнання договорів купівлі-продажу 100 від-
сотків часток у статутному капіталі ТОВ «Олишів-
ка» (код ЄДРПОУ 38656637) та у статутному капіта-
лі ПП ПОСП ім. Щорса (код ЄДРПОУ 03799245) не-
дійсними. До уваги майбутніх потенційних покупців 
часток у статутних капіталах ТОВ «Олишівка» та ПП 
ПОСП ім. Щорса, у разі здійснення відчуження гр. 
Єлефтеріаді Д.Ю. часток у статутних капіталах вка-
заних юридичних осіб до та після вирішення справ  
№№ 927/812/17, 927/815/17 у судовому порядку, 
вказані угоди будуть визнаватися гр. Запорощуком 
С. В. недійсними, а набувачі таких часток – недобро-
совісними (незаконними).

Борзнянський районний суд Чернігівської 
обл. (адреса суду: 16400, Чернігівська обл.,   
м. Борзна, вул. Леніна, 4) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 25.09.2017 о 10:30 до Гвасаліа Ната-
лія Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 16400, Чернігівська обл., м. Борзна, 
вул. Горького, буд. 41б) справа № 730/671/17,  
суддя Луговець О. А.

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

Кіцманський районний суд Чернівецької обл. 
(адреса суду: 59300, Чернівецька обл., м. Кіц-
мань, вул. Незалежності, 48) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  18.09.2017 о 10:00 до Руснак Ві-
ктор Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 59343, Чернівецька обл., Кіцманський р-н,  
с. Мамаївці, вул. Лермонтова, буд. 42) справа  
№ 718/1466/17, суддя Мізюк В. М.

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

Старокостянтинівський районний суд (адре-
са суду: 31100, Хмельницька обл., м. Старокос-
тянтинів, вул. Миру, 9) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  19.09.2017 об 11:00 до Вінцковський 
Анатолій Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 31122, Хмельницька обл., Старокос-
тянтинівський р-н, с.Великий Чернятин) справа 
№ 683/789/17, суддя Бондарчук Л. А.

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

Шевченківський районний суд м. Чернівці 
(адреса суду: 58000, Чернівецька обл., м. Чер-
нівці, вул. Кафедральна, 4) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться  25.09.2017 о 09:00 до Ба-
тюк Роман Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 58018, Чернівецька обл., м. Чер-
нівці, вул. Воробкевича, буд. 13, кв. 36) справа  
№ 727/5383/17, суддя Чебан В. М.

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

Попаснянський районний суд Лу-
ганської області викликає відповіда-
ча Свистунова Олександра Михайлови-
ча, 29.03.1984 р.н.,  який зареєстрова-
ний та мешкає: вул. Чернишевського,  
б. 42, кв. 43, м. Гірське Луганської облас-
ті, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/1657/17 за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Свистунова О.М. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, 
що відбудеться 7 вересня 2017 року о 14 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6,  каб. № 7.

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

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

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Амаксіка»  

(ідентифікаційний код 36455329)
За результатами розгляду справи № 130-26.13/53-17 про вчинення Товари-

ством з обмеженою відповідальністю «Амаксіка» (м. Харків, ідентифікаційний 
код юридичної особи 36455329) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інфор-
мації Антимонопольному комітету України (далі — Комітет) на вимогу державно-
го уповноваженого Комітету від 22.02.2017 № 130-29/08-1903 у встановлений ним 
строк, Комітет прийняв рішення від 22.06.2017 № 328-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Комітету 
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення та розпорядження — Архів 
рішень Комітету — 2017 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 
Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До уваги
ТОВ «Зелений мир груп» 

(м. Київ, ідентифікаційний код 38021095)
За результатами розгляду справи № 126-26.13/113-16 про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції Товариством з обмеженою відповідальністю «Зеле-
ний мир груп», передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України 
у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки, Антимонопольний 
комітет України прийняв рішення від 23.05.2017 № 206-р «Про порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» (надалі — Рішення).

Інформація про прийняте Рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Рішення та розпорядження».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції».

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Садовнікової Ната-
лії Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі №219/7057/17 — Садовнікова Наталія Михайлівна, 
20 січня 1974 року народження, зареєстрована та мешкає за адресою вка-
заною в позовній заяві: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, пр. Леніна, 
89/97, викликається на 29 вересня 2017 року о 10 годині 00 хвилин до суду, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці по справі пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність. 

Суддя Т. В. Давидовська

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Голова І. Д. (зареєстрована: м. Кос-
тянтинівка, вул. Сумська, 54) викликається на 06.09.2017 року о 09.30 год. до су-
ду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костянти-
нівна Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позо-
вом Данілової Інни Едуардівни в інтересах малолітньої дитини Старовойта Потапа 
Сергійовича до Старовойта Сергія Івановича про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів. Відповідач у справі — Старовойт Сергій Іванович, 09.04.1985 
р.н., останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, Джанкой-
ський район, с. Маслово, вул. Леніна, 1, кв. 4, викликається до суду на 7 вересня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
(85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне проваджен-
ня відносно обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 25 
липня 2017 року кримінальне провадження за обвинуваченням Гаврилюка Євге-
на Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є.О., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 37, викликається 7 вересня 2017р. о 09 го-
дині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

7 вересня 2017 року о 09.00 год. у залі судових засідань Шумського ра-
йонного суду Тернопільської області: м. Шумськ, вул. І.Франка, 28, відбу-
деться слухання цивільної справи №609/837/17 за позовом Пасєки Миколи 
Євдокимовича до директора ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» Смолярчука Ан-
дрія Васильовича про визнання недійсним Договору №3320 від 01.03.2017 
про надання послуг із оформлення Договорів та включення клієнтів до Фі-
нансової пропозиції «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» та Угоду №3320 з додатками 
№1 та №2, а також стягнення коштів.

Суд викликає директора ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» Смолярчука Ан-
дрія Васильовича, м. Київ, Сомолянський район, вул. Освіти, будинок 6-А, у 
судове засідання, як відповідача.

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

Суддя Ковтунович О. В.

Черняхівський районний суд Житомирської області викликає Кравця 
Сергія Олександровича, останнє відоме місце проживання: вул. Фрун-
зе, 69, с. Іванків Черняхівського р-ну Житомирської обл., як відповідача 
по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вер-
диктФінанс» до Кравця Сергія Олександровича про звернення стягнен-
ня на предмет застави шляхом його продажу від імені боржника. Засі-
дання відбудеться о 10 год. 00 хв. 06.11.2017 року за адресою: вул. Сло-
бідська, 1, смт Черняхів Житомирської області.

У разі неявки відповідача без повідомлення причин неявки, справу 
буде розглянуто у його відсутність.

Головуючий суддя Є. Б. Бруховський

Володарський районний суд Донецької області (87000, смт Ніколь-
ське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позовом 
Ногаш Наталії Іванівни до Кузьменко Вероніки Віталіївни про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідачка по справі: Кузьменко Вероніка Віталіївна, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Каль-
чик, провулок Космонавтів, буд. 9-11, кв. 2, викликається на 15 верес-
ня 2017 року о 13.00 год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Доценко С. І.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Корнілову Катерину Олек-
сандрівну в судове засідання по справі за позовом Приморської районної 
адміністрації Одеської міської ради, як Орган опіки та піклування в інтере-
сах малолітньої дитини Корнілової Ліани Андріївни до Корнілової Катерини 
Олександрівни, за участі третіх осіб: Служба у справах дітей Одеської міської 
ради, про позбавлення банківських прав та стягнення аліментів.

Засідання відбудеться 11 вересня 2017 року о 14 год. 15 хв. у приміщенні 
Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Апеляційний суд Миколаївської області повідомляє, що у криміналь-

ному провадженні за апеляційною скаргою захисника Кузьміних І. М. в 

інтересах обвинуваченого Якуніна М. Ю. апеляційним судом Микола-

ївської області 17 серпня 2017 року винесено ухвалу, якою вирок Цен-

трального районного суду м. Миколаєва від 12 квітня 2017 року зали-

шено без змін.

Суддя Куценко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Галашова Андрія Олександровича до Мачевського 
Володимира Богдановича про відшкодування шкоди, викликає відпові-
дача Мачевського Володимира Богдановича, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Красікова, 4, кв. 8, у судове засідання на 11 год. 
30 хв. 21.09.2017 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє представни-
ка відповідача Управління комунальним майном Луганської міської ради, що по 
справі № 426/5429/17 винесено заочне рішення від 22 травня 2017 року та був 
задоволений позов Пригеби Дениса Володимировича, представника позивача 
— Пригеби Валентини Іванівни до Управління комунальним майном Луганської 
міської ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийнят-
тя спадщини та визнано причини пропуску строку для отримання спадщини, яка 
відкрилася після смерті Пригеби Володимира Миколайовича, померлого 25 груд-
ня 2015 року, Пригебою Денисом Володимировичем поважними. Визначити При-
гебі Денису Володимировичу, 8 січня 1981 року народження, додатковий строк 
терміном в шість місяців з моменту набрання чинності цього рішення для подан-
ня в нотаріальну контору заяви про прийняття спадщини після смерті Пригеби Во-
лодимира Миколайовича, померлого 25 грудня 2015 року. Заочне рішення може 
бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. За-
яву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії (опублікування цього оголошення.)

Суддя В. О. Половинка

ТОВ «Карвен», місцезнаходження: 08400,  
Київська область, м. Переяслав-Хмельниць-
кий, вул. Шевченка, 6, тел. (04567) 5-6666,  
e-mail: carven@ukr.net, код ЄДРПОУ 33743248, 
повідомляє про зменшення статутного капіталу 
на 5 950 000 грн 00 коп. Розмір статутного ка-
піталу після зменшення становить 50 000 грн 00 
коп.

Державна реєстрація змін до установчих до-
кументів щодо зменшення статутного капі-
талу проведена 22.08.2017р. державним ре-
єстратором Переяслав-Хмельницької район-
ної державної адміністрації Київської області, 
про що здійснено реєстраційний запис номер 
1_358_000647_08.

Згідно з рішенням одноособового дирек-

тора компанії «Воломано Холдінгс Лімітед» 

від 10.08.2017 року Представництво «Волома-

но Холдінгс Лімітед» (ідентифікаційний код 

26618111, місцезнаходження: 01034, Україна,  

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, літера «Б») припи-

няє свою діяльність.

Претензії кредиторів приймаються протягом 

двох місяців з дня публікації цього повідомлення 

за місцезнаходженням Представництва.

Приватне акціонерне товариство 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 

(03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 

б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) 

повідомляє про визнання втраченими бланків 

договорів ОСЦПВВНТЗ: АК/1882595 – 1 шт., 

АК/1882904 – 1 шт., АК/1882911 – 1 шт.  

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО»  

Р. А. Дунаєвський

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 11200, Житомирська обл., смт Ємільчине, вул Жов-
тня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 07.09.2017 о 09:30 до Каргапольцев Сергій Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 11200, Жито-
мирська обл., смт Ємільчине, вул. 1 Травня, буд. 71) справа  
№ 277/516/17, суддя Прищепа Т. П.

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

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу (адреса су-
ду: 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ухтом-
ського, 23) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 26.10.2017 о 09:00 до Колосов Олександр Ві-
кторович (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Щорса, буд. 48, гурт.) спра-
ва № 215/2137/17, суддя Лиходєдов А. В.

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

Ладижинський міський суд Вінницької області (адреса су-
ду: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Радянська, 13) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  06.09.2017 о 09:00 до Ремінний Олексій Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 24320, Вінницька обл., 
м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 33, кв. 510) справа  
№ 135/625/17, суддя Патраманський І. О.

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

Богунський районний суд м. Житомира (адреса суду: 
10014, Житомирська обл., м. Житомир, Соборний майдан, 
1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  19.10.2017 о 17:30 до Поліщук Віктор Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 10014, Житомирська 
обл., м. Житомир, вул. Львівська, буд. 9, кв. 60) справа  
№ 295/1386/17, суддя Зосименко О. М.

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

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Фабріціуса, 30) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  06.09.2017 о 14:00 до Мартощук Микола Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22332, Вінницька обл., Лі-
тинський р-н, с. Трибухи, вул. Пролетарська, буд. 5) справа  
№ 137/790/17, суддя Гопкін П. В.

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

Богуславський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 10.10.2017 о 14:10 до Платонов Максим Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09700, Київська обл., 
м. Богуслав, вул. Фабрична, буд. 31) справа № 358/886/17,  
суддя Корбут В. М.

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

Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 19) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 07.09.2017 о 09:00 до Гожулян Юрій Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 68355, Одеська обл., Кілійський 
р-н, с. Вилкове, вул. Леніна, буд. 11) справа № 502/1411/17,  
суддя Ібадова Н. П.

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

Андрушівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул.Зозулен-
ського,13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 22.09.2017 о 09:00 до Кравчук Валентина Ле-
онідівна (останнє відоме місце реєстрації: 13400, Житомир-
ська обл., м. Андрушівка, вул. Островського, буд. 7, кв. 3) 
справа № 272/721/17, суддя Чуб І. А.

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

Гайсинський районний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 23000, Вінницька обл., м. Гай-
син, вул. Карла Маркса, 47) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться   13.09.2017 о 09:15 до Гелет-
ко Василь Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 23755, Вінницька обл., Гайсинський 
р-н, с. Кіблич, вул. Леніна, буд. 90, кв. 4) справа  
№ 129/838/17, суддя Бондар О. В.

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

Сватівський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92600, Луганська обл., м. Свато-
во, пл. 50 років Перемоги, 34) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться   28.09.2017 о 15:00 до Литвин-
чук Дмитро Ігорович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91493, Луганська обл., м. Луганськ, 
смт Ювілейне, вул. Дідоренка, буд.4) справа  
№ 426/11525/17, суддя Попова О. М.

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

Саратський районний суд Одеської обл. 
(адреса суду: 68200, Одеська обл., м. Сарата, 
вул. Леніна, 107) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 27.09.2017 о 15:00 до Кокарча Надія Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68213, Одесь-
ка обл., Саратський р-н, с. Фараонівка) справа 
№ 513/444/17, суддя Бучацька А. І.

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

Ямпільський районний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 41200, Сумська обл., смт Ямпіль, 
бульв. Ювілейний, 8/2) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   22.09.2017 о 10:30 до Косенко Люд-
мила Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
41227, Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Све-
са, вул. Орджокінідзе, буд. 11, кв. 39) справа  
№ 590/794/17, суддя Сатарова О. В.

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

Красногвардійський районний суд м. Дніпро-
петровська (адреса суду: 49006, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна,  
77-б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 29.09.2017 о 
09:10 до Горбунов Віктор Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко (Чи-
черіна), буд. 43) справа № 204/4593/17, суддя 
Токар Н. В.

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

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

Учасникам ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ 
ЦЕНТР «ДОНБАС» (ідентифікаційний код 32628028): 
Фінашкіній Юлії Олександрівні (83058, м. Донецьк, 
вул. Арктики, буд. 45, кв. 10), Ашхотовій Ілоні Вікторів-
ні (85771, Донецька обл., Волноваський р-н, с. Дмитрів-
ка, вул. Дзержинського, буд. 66), Костенку Ігорю Воло-
димировичу (83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 
буд. 15, кв. 69), Директору ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» Костен-
ку Ігорю Володимировичу (83050, м. Донецьк, пр. Богда-
на Хмельницького, б. 96) від учасника TOВ «ММЦ «ДОН-
БАС» Гветадзе Івана Георгійовича, який володіє часткою 
в розмірі 25% статутного капіталу.

Повідомлення
Користуючись своїм правом, передбаченим ч. чет-

вертою ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства», учас-
ник ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» Гветадзе І.Г. скликає загаль-
ні збори учасників ТОВ «ММЦ «ДОНБАС». Загальні збо-
ри учасників ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» відбудуться 2 жовтня 
2017 р. о 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Омельяно-
вича-Павленка, буд. 4. 

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2.  Про вихід із складу учасників ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» 

Гветадзе І. Г.
3.  Про розподіл часток, затвердження та реєстрацію 

нової редакції Статуту ТОВ «ММЦ «ДОНБАС».
Присутність всіх учасників Товариства обов’язкова.
Довідки та пропозиції за адресою: 01010, м. Київ, 

вул. Омельяновича-Павленка, буд. 4, або за ел.адресою: 
sorosand@ca.donbass.com.

В судове засідання, яке відбудеться 02.10.2017 року о 
09 годині в приміщенні Козятинського міськрайонного суду 
(вул. Грушевського, 64, м. Козятин) по цивільній справі за 
позовом Буряка Олега Павловича до Панасюк Альони Вале-
ріївни, Панасюка Яремія Андрійовича про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування жилим приміщен-
ням, викликаються відповідачі: Панасюк Альона Валеріїв-
на та Панасюк Яремій Андрійович. Останнє відоме їхнє міс-
це проживання: вулиця Валдаєвська, 30, кв. 2, м. Козятин Ві-
нницької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 
вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи 
і у випадку неявки справа буде розглянута в їхню відсутність.

Головуючий суддя В. Проць

Шишацький районний суд Полтавської області ви-
кликає Демченка Валентина Валерійовича як відпо-
відача у цивільній справі № 551/733/17 за позовом 
Демченко Наталії Анатоліївни до Демченка Валенти-
на Валерійовича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудуться о 08.30 год. 11 вересня 2017 
року та о 08.30 год. 15 вересня 2017 року (резервне 
засідання) за адресою: Полтавська область, Шишаць-
кий район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

У разі неявки в судове засідання справа згідно з 
вимогами ЦПК України буде розглянута у відсутність 
відповідача.

Суддя Д. С. Сиволап

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю ПІ 
СІСТЕМ» як відповідача у цивільній справі № 730/402/17 
за позовом Костючини Аліни Миколаївни до ТОВ «Ю ПІ 
СІСТЕМ» про розірвання трудового договору, яка при-
значена до розгляду на 15 вересня 2017 року о 09.30 год. 
у приміщенні Борзнянського районного суду Чернігів-
ської області за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна 
Борзнянського району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається належним чином повідомлений про час 
і місце розгляду справи.

Суддя І. І. Тіслюк

Дергачівський районний суд повідомляє, що 14.09.2017 
року о 09.00 год. у приміщенні Дергачівського районного су-
ду Харківської області за адресою: Харківська обл., Дерга-
чівський район, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде розгля-
датись цивільна справа за позовом Єрмакова Ігоря Михай-
ловича до Спірідовіч Світлани Ігорівни, Єрмакова Михайла 
Ігоровича, Попова Володимира Володимировича, третя осо-
ба: Біржа «Україна», про визнання договору купівлі-продажу 
вчиненого на біржі дійсним та про визнання права власності. 
Явка відповідачів та третьої особи обов’язкова. У випадку не-
явки до суду на зазначений день і час без поважних причин 
справу буде розглянуто з постановленням заочного рішення.

Суддя Л. О. Якименко

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає 
Кулика Володимира Петровича, 12 травня 1960 року наро-
дження, жителя с. Дівеєво Нижегородської області Росій-
ської Федерації як відповідача по справі №690/186/17 за по-
зовом Кулик Г. П. про визнання права власності на земель-
ні ділянки.

Судове засідання відбудеться 11 вересня 2017 року о 10 
год. 00 хв. у м. Ватутіне Черкаської області, вул. Будівельна, 
1. У разі неявки відповідача в судове засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням і по справі буде вине-
сено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її при-
чини.

Голова суду В. А. Здоровило

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
гр. Кравченка Юрія Миколайовича, останнє відоме 
місце проживання: вул. Г. Юри, 14, кв. 8, м. Київ, в 
судове засідання щодо розгляду цивільної справи 
№2/759/1840/17 за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до 
Кравченка Юрія Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться 
29 листопада 2017 року о 12 год. 00 хв.

Просимо гр. Кравченка Юрія Миколайовича 
з’явитися до Святошинського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал 
№ 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Чернігівський окружний адміністративний суд ви-
кликає в судове засідання, як третю особу, яка не за-
являє самостійних вимог на предмет спору на сторо-
ні відповідача — Молош Тетяну Михайлівну по спра-
ві №825/1185/17 за адміністративним позовом При-
ватного акціонерного товариства науково-виробни-
чого об’єднання «Чернігівеліткартопля» до Приват-
ного нотаріуса Чернігівського міського нотаріаль-
ного округу Слєдовського Михайла Станіславови-
ча, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні позивача — Відділ Держ-
геокадастру у Городнянському районі Чернігівської 
області, треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог на предмет спору на стороні відповідача — 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛО-
РУСЬ», Молош Тетяна Михайлівна, Седнівець Руслан 
Сергійович, Орлова Олександра Андріївна про визна-
ння протиправними та скасування рішень.

Судове засідання відбудеться 20 вересня 2017 ро-
ку о 10:00 год. за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 
23, каб. 23, під головуванням судді Падій В. В.

Попереджаємо, у разі неявки в судове засідання, 
справа буде розглянута у вашу відсутність на підста-
ві наявних у ній матеріалів та доказів.

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає як відповідачів: Мізраха Ігоря Анатолійовича, 
Ткачука Дмитра Володимировича у цивільній спра-
ві № 127/26231/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» до Бойдаченко Ж. В., Мізраха І. А., Ткачука 
Д.В. про стягнення заборгованості у судові всідання 
на 15.09.2017 р. об 11.30 год., 25.09.2017 р. об 11.30 
год., які відбудуться в приміщенні суду за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал № 23. 

Суддя Венгрин О. О.

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викли-
кає в судове засідання, що відбудеться 13.09.2017 
року о 14.00 год. Третякова Андрія Михайловича, 
останнє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул. 
Варшавська, буд. 15, кв. 125 як відповідача у спра-
ві за позовом Третякової Олени Людвиківни про по-
збавлення батьківських прав (головуюча у справі 
суддя О. М. Гавриленко).

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

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Секі Сальваторе, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Чернівці, вулиця 28 Червня, 26/4 як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Яворського Олександра Едуардовича до Секі Сальва-
торе про усунення перешкод в користуванні та роз-
порядженні нерухомим майном шляхом вселення, 
на 14.00 годину 13 вересня 2017 року за адресою:  
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 19.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 19.10.2015 по цивільній справі за позовом Ло-
бан Олени Валеріївни до Лобана Дмитра Володимировича 
про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей, 
справа № 417/1275/15-ц ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що зао-
чне рішення може бути переглянуто Марківським район-
ним судом Луганської області шляхом подання відповіда-
чем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду 
протягом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Суддя Шкиря В. М.

Нетішинський міський суд Хмельницької області 
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викли-
кає в судове засідання, що відбудеться 13.09.2017 
року об 11.00 год. Бондарук Валентину Миколаївну 
та Бондарук Юлію Анатоліївну, останнє відоме міс-
це проживання: м. Нетішин, вул. Шевченка, буд. 6, 
кв. 74 як відповідачів у справі за позовом Бондару-
ка Анатолія Петровича про втрату права на користу-
вання житловим приміщенням (головуюча у справі  
суддя О. М. Гавриленко).

У випадку неявки відповідачів, справа буде роз-
глянута на підставі наявних у ній доказів.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Кімстача Геннадія Олександровича, зареєстро-
ваного в м. Чернівці, вул. Університетська, 36/12 як 
відповідача по цивільній справі за позовом Кімстача 
Павла Петровича до Кімстача Геннадія Олександро-
вича про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням, у судове за-
сідання на 09 годину 30 хвилин 28 вересня 2017 ро-
ку за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, 
кабінет № 13.

В разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Голова суду Мамчин П. І.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання на 14 
год. 00 хв. 11 вересня 2017 року та на 14 год. 00 хв. 18 вересня 2017 року як відповідачів: 
Акименка Андрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Донецька 
обл., м. Сніжне, вул. Опанасенка, буд. 3, та Акименко Наталію Миколаївну, останнє відо-
ме місце проживання якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Шкулева, буд. 60, по цивільній 
справі №319/987/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Позика» до Акименка Андрія Олександровича та Акименко Наталії Миколаїв-
ни про стягнення заборгованості за кредитним договором. 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 обов’язкова. Від-
повідачам пропонується надати свої заперечення до позову та докази. У разі неявки від-
повідачі повинні повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності осіб згідно 
із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами. 

Суддя Хамзін Т. Р.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача: Сахацького Віта-
лія Вячеславовича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Електриків, буд. 
33, в/ч, останнє місце проживання якого: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 26-В,  
кв. 116, у судове засідання, яке відбудеться 13.09.2017 року о 10 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до 
Сахацького Віталія Вячеславовича, Величка Артема Едуардовича про звернення 
стягнення на предмет іпотеки.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомле-

ним про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду, справа може 
бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє про ухвален-
ня заочного рішення від 6 липня 2017 року по справі № 428/3698/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Шевченко Олени Ігорівни, відоме місце проживання: провулок Малий, буди-
нок № 20, м. Кадіївка (Стаханов), Шевченка Дмитра Володимировича, відоме 
місце проживання: провулок Малий, будинок № 20, м. Кадіївка (Стаханов), 
Луганська область, про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загально-
му порядку.

Суддя Т. С. Журавель

Богуславський районний суд Київської області, в 
зв’язку з розглядом цивільної справи №358/934/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ОТП Факторинг Україна» до Синьогуба Васи-
ля Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 10 жовтня 2017 року о 09 год. 30 хв. за 
адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав Київської 
області як відповідача: Синьогуба Василя Петровича, 
9 липня 1961 року народження (останнє відоме міс-
це реєстрації: вул. Миколаївська, 58, с. Біївці Богус-
лавського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі 2-867/17 за позовом ПрАТ «Київобле-
нерго» викликає як відповідачку Поліводу Валенти-
ну Йосипівну на 7 вересня 2017 року о 12 годині 00 
хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Потабенко Л. B. у приміщенні Обухівського ра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська 
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Оржицький районний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Макаренка Максима Володи-
мировича, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: смт Новооржицьке, проспект Миру, 5, кв. 
21, у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Макаренко Наталії Миколаївни до Макаренка 
Максима Володимировича, яке відбудеться 21 ве-
ресня 2017 року о 16 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Оржицького районного суду Полтавської області 
(адреса: смт Оржиця, вул. Центральна, 74).

У разі неявки відповідача, справа буде розгляну-
та без його участі.

Суддя Гришко О. Я.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання Краснокутську Віру Олексіївну, 
останнє відоме місце реєстрації якої: вул. Короленка, 52/20, 
м. Кіровоград, як відповідачку в цивільній справі за позовом 
Першого заступника прокурора Івано-Франківської облас-
ті в інтересах Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни, ДП «Ворохтянське лісове господарство» до Поляниць-
кої сільської ради, Краснокутської Віри Олексіївни про ви-
знання недійсним державного акта на право власності на зе-
мельну ділянку та повернення земельної ділянки, яке відбу-
деться 7 вересня 2017 року о 15 год. у приміщенні Яремчан-
ського міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 
32 Івано-Франківської області.

Суддя А. П. Іванов

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 
в судове засідання відповідачів: Гусман Аллу Султа-
нівну, Гусмана Леоніда Марковича, Попову Людми-
лу Павлівну до Гусман Алли Султанівни, Гусмана Ле-
оніда Марковича, третя особа: Олександрівський від-
діл реєстрації фізичних осіб Департаменту реєстра-
ційних послуг Запорізької міської ради, про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням, що відбудеться 06.09.2017 
р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні Жовтневого район-
ного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 6, каб. №25. 

Суддя Світлицька В. М 

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 8 вересня 2017 року о 09.00 год., Кушніра Єв-
гена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Останнє відоме місце проживання: місто Олек-
сандрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в 
приміщенні Олександрійськогo міськрайонного суду 
за адресою: місто Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вулиця Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначене 
на 8 вересня 2017 року об 11.00 год., Шаповалова Во-
лодимира Олексійовича для участі у судовому засіданні 
по цивільній справі за позовною заявою Фоміна Анато-
лія Михайловича до Шаповалова Володимира Олексійо-
вича, ТОВ «Банк «Фінанси та кредит», Олександрійсько-
го мicькрайоннoгo ВДВС управління юстиції у Кірово-
градській області про усунення перешкод в користуванні 
житлом шляхом зняття арешту. Судове засідання відбу-
деться в приміщенні Олександрійськогo міськрайонного 
суду за адресою: місто Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вулиця Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призначе-
не на 8 вересня 2017 року о 08.30 год., Кузьму Олек-
сандра Сергійовича, 08.12.1982 року народження, 
для участі у судовому засіданні по цивільній справі 
за позовною заявою Кузьми Тетяни Анатоліївни до 
Кузьми Олександра Сергійовича про стягнення алі-
ментів. Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Олександрійськогo міськрайонного суду за адре-
сою: місто Олександрія Кіровоградської області, ву-
лиця Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
Будз Ярослав Дмитрович, 17.09.1962 року народження, який зареє-

стрований та фактично мешкає за адресою: м. Донецьк, Калінінський 
район, вул. Жигулівська, буд. 55, а також зареєстрований як тимчасо-
во переселена особа за адресою: м. Київ, Святошинський район, про-
спект Перемоги, буд. 114/2, кв. 37, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 
КПК України, викликається 06.09.2017, 07.09.2017, 08.09.2017 в пе-
ріод з 09.00 год. до 18.00 год. до каб. №36 СВ Костянтинівського ВП 
Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області за адресою: вул. Злагоди, 
2, м. Костянтинівка Донецької області, для оголошення повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваний по кримінальному провадженню 
№4201751660000077 за ч 1 ст. 197-1 КК України.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Кашубу Михайла Андрійовича, 
остання відома адреса: вул. С. Зулінського, 41/37, м. Вінниця, Кашубу Анатолія Михай-
ловича, остання відома адреса: вул. С. Зулінського, 41/37, м. Вінниця, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 8 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 17, зал судових засідань № 37, у цивільній справі № 127/27333/16-ц за позо-
вом Міського комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 15» до 
виконавчого комітету Вінницької міської ради, Кашуби Анатолія Михайловича, Кашуби 
Михайла Андрійовича про скасування рішення виконкому про право власності на жит-
ло та приведення місця загального користування до попереднього стану та за позовом 
Міського комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 15» до Ка-
шуби Михайла Андрійовича, Кашуби Анатолія Михайловича, третя особа: Виконавчий 
комітет Вінницької міської ради, про визнання договору дарування квартири № 37 по 
вул. С. Зулінського, 41, що у м. Вінниці, від 16 березня 2011 р. недійсним. В разі неявки 
судове засідання відбудеться без вашої присутності.

Суддя Сичук М. М.

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного 
Хреста, 10, викликає на 16 год. 00 хв. 14 вересня 2017 року відповідачів: Пелеш-
ка Олександра Володимировича та Пелешко Олену Вікторівну в справі за позо-
вом Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України до 
Пелешка Олександра Володимировича, Пелешко Олени Вікторівни про визнання 
осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням, за апеляцій-
ною скаргою позивача Луцького прикордонного загону Державної прикордонної 
служби України на рішення Любомльського районного суду Волинської області 
від 31 травня 2017 року.

Зазначені особи мають право подати свої докази чи заперечення проти позо-
ву, чи повідомити про них суд.

У разі неявки зазначених осіб справа буде розглядатися за їхньої відсутності за 
наявними в ній доказами.

Крім того, суд роз’яснює вказаним особам їхній обов’язок повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.
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У Запоріжжі провели 
«Добрий базар»

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Загальноміський благодійний захід із роз-
продажу товарів влаштували днями на площі Маяковського. 
Серед лотів були зокрема й речі відомих краян. Для учасни-
ків заходу також працювала фуд-зона, а для маленьких запо-
ріжців організували дитячу зону і гараж-сейл. На завершення 
«Доброго базару» виступали найкращі творчі колективи міста. 

«Захід відбувся під гаслом «Подаруй добро ближньому», — 
сказав у коментарі журналістам заступник Запорізького місько-
го голови Анатолій Пустоваров. — Украй важливо підтримувати 
в нашому місті атмосферу добра. Тому й був організований цей 
благодійний базар, на якому працювало кілька секцій для повно-
цінного сімейного відпочинку. Кожен мав змогу знайти заняття 
до душі, весело, змістовно й корисно провести час». 

До речі, частину зібраних коштів організатори планують ви-
тратити на встановлення в місті пандусів для людей з обмеже-
ними можливостями. 

Ростиме у Ворсклі 
стерлядь

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

РИБОСВІТ. Цими днями в річці Ворскла справили новосілля 
майже 2 тисячі мальків прісноводної стерляді, що поповнили риб-
ні запаси одного з найчистіших річкових плес Європи. За слова-
ми представників Гетьманського національного природного пар-
ку, який став організатором відповідного проекту з відновлення 
популяції риби, занесеної до Червоної книги України, це вже дру-
гий етап роботи, розпочатої у 2014 році. Тоді на семи ділянках 
Ворскли випустили 10 тисяч мальків стерляді, а вже за тиждень 
малечу зафіксували на відстані 5 кілометрів від місця випуску.

Як повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, ниніш-
нього року в 11 пунктах буде випущено ще не менш як 25 ти-
сяч мальків цієї риби. Відповідні кошти в сумі 152,7 тисячі гри-
вень надано з обласного фонду охорони навколишнього при-
родного середовища. До слова, нині стерлядь у незначній кіль-
кості водиться в Десні і Сеймі, тож зариблення Ворскли має за-
повнити цю важливу прогалину.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +23  +28 Черкаська +12  +17 +24  +29
Житомирська +12  +17 +22  +27 Кіровоградська +14  +19 +25  +30
Чернігівська +12  +17 +23  +28 Полтавська +12  +17 +23  +28
Сумська +11  +16 +23  +28 Дніпропетровська +14  +19 +24  +29
Закарпатська +11  +16 +14  +19 Одеська +14  +19 +25  +30
Рівненська +11  +16 +19  +24 Миколаївська +14  +19 +25  +30
Львівська +9  +14 +15  +20 Херсонська +14  +19 +24  +29
Івано-Франківська +10  +15 +15  +20 Запорізька +13  +18 +23  +28
Волинська +9  +14 +15  +20 Харківська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +11  +16 +18  +23 Донецька +13  +18 +23  +28
Чернівецька +12  +17 +17  +22 Луганська +12  +17 +23  +28
Тернопільська +10  +15 +16  +21 Крим +14  +19 +23  +28
Вінницька +12  +17 +24  +29 Київ +15  +17 +26  +28
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Скіфи знову в Більську!
ДО ДЖЕРЕЛ. Уперше на Полтавщині відбувся «Гелон-фест»

Олександр ДАНИЛЕЦЬ 
(фото автора), 

«Урядовий кур’єр»

Етнофестиваль «Гелон-
фест», про який у пу-

блікації «Сучасні симфо-
нії для стародавнього Ге-
лона» в №147 за 9 серпня 
уже повідомляла наша га-
зета, провели на території 
Більського городища, що 
під Котельвою.

«Такими заходами ми 
обстоюємо свої цінності, 
згадуємо історію. Про ту-
тешні дослідження знають 
не лише на Полтавщині чи 
в Україні — про Більське 
городище знають в усьо-
му світі. Ця земля благо-
датна. Я пишаюся тим, що 
Полтавщина вкотре дово-
дить свій статус культур-
ної столиці України. Од-
нозначно ми розвивати-
мемо археологію в області. 
Це одне з пріоритетних за-
вдань. Ми розробимо від-
повідну програму», — про-
коментував подію присут-
ній на святі голова Полтав-
ської облдержадміністра-
ції Валерій Головко.

Така увага до цього на-
ціонального оберега не ви-
падкова. Більське городи-
ще науковці ототожнюють 
зі скіфським містом Гелон, 
яке існувало впродовж 500 
років із VIII до IV століття 
до нашої ери. Уже багато 
років археологи досліджу-
ють городище і місце похо-
вання скіфів, та саме ни-
нішній рік дослідники на-
зивають особливим. Цього 
разу їм пощастило розко-
пати унікальні й найцінні-
ші артефакти за всю істо-
рію дослідження. 

«У цьому сезоні ми розко-
пали золоті бляшки, брон-
зове дзеркало із зображен-
ням пантери, шкіряний по-
яс із бронзовими виробами 
на ньому, елементи зброї, 
сагайдачний набір, прикра-
шений золотими пластина-
ми, цілу грецьку амфору, 
глиняний глечик, останки 
кістяків людей і коня. Усім 

знахідкам близько 2,6 ти-
сячі років», — розповів ди-
ректор історико-культур-
ного заповідника «Більськ» 
Полтавської обласної ради 
Ігор Корост.

Знайдені артефакти на 
«Гелон-фесті» не презен-
тували, та ознайомити-

ся зі скіфськими традиці-
ями, культурою і побутом 
там можна було. Передати 
атмосферу того часу допо-
магали актори. Відповідно 
вдягнені, вони зустрічали 
гостей свята. 

— Ми намагалися якомо-
га точніше відтворити одяг, 

який носили скіфи. Це їхнє 
парадно-військове вбран-
ня. А також зброю — луки, 
списи, кинджали, мечі, — 
пояснив Ігор Корост.

Цьогоріч етнофестиваль 
провели уперше. Про-
те організатори планують 
зробити його щорічним. 
«Це унікальне, дивовижне 
місце. Воно має величезне 
значення в історії людства. 
І ми хочемо, щоб якомога 
більше людей про нього ді-
зналося. Адже не тільки в 
Італії та Єгипті є історич-
ні місця, а й у нас також. 
Більське городище має 
стати ще одним брендом 
Полтавщини», — переко-
наний начальник управ-
ління культури Полтав-
ської ОДА Геннадій Фасій. 

Фестиваль хоч і одноден-
ний, та мав насичену про-
граму. Гарний настрій гос-
тям свята дарували заслу-
жений ансамбль пісні і тан-
цю імені Валентина Мі-
щенка Полтавського місь-
кого БК «Лтава», камер-
ний оркестр імені Дмитра 
Ахшарумова Полтавської 
обласної філармонії, Пол-
тавський симфонічний ор-
кестр, солісти Полтавсько-
го академічного обласно-
го українського музично-
драматичного театру, Пол-
тавський академічний те-
атр ляльок. Як повідоми-
ла заступник начальника 
управління культури обл-
держадміністрації Вален-
тина Вождаєнко, стільки 
статусних професійних ко-
лективів на Котелевську 
землю ще не приїздило. 
Були там і фаєр-шоу, і пле-
нери художників та май-
стер-класи. Також на фес-
тивалі можна було смачно 
поїсти та придбати на яр-
марку вироби хенд-мейд — 
вишиванки, картини, ляль-
ки-мотанки, глиняний по-
суд, солом’яні капелюхи, 
сувеніри, прикраси. 

Відвідали фестиваль й 
отримали від цього дійства 
насолоду приблизно 4—5 
тисяч людей.

Вбрання та культуру скіфів максимально можливо передали реставратори із Запоріжжя

Майстер народної творчості полтавка Наталія Свиридюк

Ці юні котелевці народилися в незалежній Україні
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