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Урядовці сподіваються 
на швидке оновлення 
інфраструктури завдяки 
розвитку інституції державно-
приватного партнерства

Перший національний 
фестиваль 
«Кропивницький» розвінчав 
побоювання про свою 
можливу провінційність
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Міністр фінансів про повернення України на міжнародні 
ринки капіталу з розміщенням єврооблігацій в доларах США

Викрадення людей 
слід припиняти  

ПРОТЕСТ. МЗС України висловлює рішучий протест росій-
ській стороні через безпідставне затримання 25 серпня 2017 
року 19-річного громадянина України Павла Гриба і тримання 
його в Краснодарському СІЗО (РФ).

Вкрай неприпустимою є системна практика порушення росій-
ською стороною положень консульської Конвенції між Україною 
та Російською Федерацією щодо вчасного інформування про за-
тримання громадян України (протягом 3 днів з часу арешту) та 
нехтування правом консула на відвідання затриманого чи засу-
дженого співвітчизника. У справі затримання Павла Гриба повідо-
млення Управління ФСБ в Краснодарському краї від 25.08.2017 р. 
було надіслано Генеральному консульству України в Ростові-на-
Дону рекомендованим листом тільки 31.08.2017 р. і надійшло до 
установи 07.09.2017 р. — через 14 днів після арешту.

Вітчизняне МЗС вимагає від російської сторони невідклад-
но забезпечити доступ українських консулів до затриманого 
Павла Гриба, надати вичерпну інформацію про місце, причини 
та обставини його затримання, умови тримання й забезпечити 
його негайне повернення в Україну.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК:

ЦИФРА ДНЯ

35 млрд доларів  
потрібно для модернізації застарілої 

інфраструктури транспортного 
господарства країни

«Вихід на 
ринки важливий для 

ефективного управління 
держборгом. Наступного 
тижня ми розпочинаємо 

спілкуватися з інвесторами 
на roadshows в США 

та Великій Британії».

У головній ролі знявся професійний фотограф Костянтин Мохнач

З чим ідемо на «Оскар»

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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УСПІХУ! Із восьми стрічок-претендентів українське журі 
обрало «Рівень чорного» Валентина Васяновича
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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

ПАТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, у зв’язку з набуттям та державною реє-
страцією у вересні 2015 року права власності на об’єкти нерухомого майна, що знахо-
дяться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське 
(стара назва — смт Ювілейне), вул. Нижньодніпровська, буд. 1а, 1б, 1в, 1л, 1о, 1х, 1ц, 
1ш, 1щ (далі за текстом — Нерухоме майно), повідомляє наступне.

1. ПАТ «УКРСОЦБАНК» в порядку ст.ст. 770, 774, 782 Цивільного кодексу України 
повідомляє про свою відмову від усіх правочинів, укладених попередніми власниками 
об’єктів Нерухомого майна з будь-якими особами та направлених на передачу права 
володіння та/або користування об’єктами Нерухомого майна будь-яким особам.

Звертаємо увагу, що в силу ст. 782 Цивільного кодексу України, наслідком такої від-
мови є зобов’язання всіх осіб, які використовують Нерухоме майно, НЕГАЙНО повер-
нути його власнику.

2. ПАТ «УКРСОЦБАНК» в порядку ст. 284 Господарського кодексу України заявляє 
про припинення будь-яких договорів оренди, укладених попередніми власниками Не-
рухомого майна з будь-якими особами та направлених на передачу права володіння та/
або користування об’єктами Нерухомого майна будь-яким особам, якщо строк таких 
договорів оренди закінчився.

3. ПАТ «УКРСОЦБАНК» на правах єдиного законного власника об’єктів Нерухомого 
майна, ВИМАГАЄ: НЕГАЙНО звільнити об’єкти Нерухомого майна шляхом добровіль-
ного виселення, а також утриматись від подальшого порушення законних прав та ін-
тересів Банку.

4. ПАТ «УКРСОЦБАНК» наголошує, що публікація цього оголошення є офіційним по-
відомленням невизначеного кола осіб (будь-яких фізичних, юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців), які володіють та/або користуються об’єктами Нерухомого майна.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/1307/2017 за позовом 
Мирончук Неоніли Митрофанівни до Головко Тетяни Анатоліївни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням. Відповідач у справі Головко Тетяна Анатоліївна, 23 листопада 
1988 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Доне-
цька обл., вул. О. Тихого, 150), викликається на 13 вересня 2017 р. на 
08.30 годину до суду, зал судового засідання № 1 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає кримінальне провадження № 1-кп/243/579/2017 
(22017020000000086) за підозрою Філатова Віталія Степановича у вчинені кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підозрюваний 
Філатов Віталій Степанович, останнє відоме місце реєстрації якого: н.п. Північне (Кі-
рова), м. Торецьк, вул. Урицького, буд. 5, кв. 1; фактично мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Горлівка, викликається до суду на 13 годину 50 хвилин 12 вересня 
2017 року для участі у розгляді кримінального провадження.

Запасні дати судових засідань 27 вересня 2017 року об 11 годині 40 хвилин та 06 
жовтня 2017 року об 11 годині 40 хвилин, у залі судового засідання № 12.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що о 
10.00 годині 14 вересня 2017 року призначено судовий розгляд по криміналь-
ному провадженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Володимирови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимировичу 08.05.1979 р.н., 
який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, необхідно 
з’явитись до зали судового засідання № 5 Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, 20, До-
нецької області.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бородавка К. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Станога Олени Олександрівни до Станоги Володимира Івановича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Станога Володимир Іванович, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Корсунь, Єнакіївської міської ради, 
вул. Степна, буд. 4 викликається у судове засідання, яке відбудеться 14 
вересня 2017 року о 10 год. 00 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Кислякова Максима Вікторовича, Кисля-
кову Олену Миколаївну, Кислякова Віктора Федоро-
вича, які мешкають: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Паркова, 25/1, як відповідачів у судове засідан-
ня по цивільній справі № 431/2362/17 провадження  
№ 2/431/891/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Кислякова М. В., Кислякової О. М., 
Кислякова В. Ф. про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 15 вересня 
2017 р. о 15.30 год. в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. 
У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

В провадженні Старобільського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/431/210/2017 стосовно Крупіцького Анатолія Федо-
ровича, 02.05.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 285-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович, зареє-
стрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький 
район, с. Миньківці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський 
районний суд Луганської області викликає Крупіцького Ана-
толія Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 14 ве-
ресня 2017 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Ста-
робільського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березка О. М., судді  
Колядова В. Ю., судді Олійник С. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/897/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Шин Андрія Івановича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач Шин Андрій Іванович, 01 грудня 1969 
року народження, уродженець м. Маріуполя Доне-
цької області, викликається на 14 вересня 2017 ро-
ку на 09.30 годину до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Ігнатов Денис Олександрович, 

31.10.1979 року народження, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Собіно-
ва, буд. 129, кв. 36, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 
КПК України, вам необхідно з’явитися 15 вересня 2017 
року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 
каб. 306 СВ Управління СБ України в Донецькій облас-
ті, до слідчого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 
33, для отримання повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального до-
судового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017050000000227 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У ра-
зі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Гу-
барєва Павла Юрійовича за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, 
ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № № 22014000000000181 від 03.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий роз-
гляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
12.09.2017 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А,  
каб. № 501.

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Обухівський районний суд Київської облас-
ті по цвільній справі 2-669/17 за позовом ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» викликає як відпові-
дача Никитенка Едуарда Олександровича на 13 
вересня 2017 р. на 13год. 30хв.

Судове засідання відбудеться під головуван-
ням судді Потабенко Л. В. в приміщенні Обухів-
ського р.с. Київської області за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача у судове засідання 
справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних  у справі доказів.

Коропський районний суд Чернігівської області. 
(адреса суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. 
Кибальчича, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться  15.09.2017 о 10:00 до Чех-
ман Микола Федорович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Слобід-
ська, буд. 45) справа № 735/922/17, суддя Балаба О. А.

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

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Миру, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться   15.09.2017 о 10:00 
до Пархомчук Оксана Анатоліївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Лісна, буд. 1, кв. 8) справа № 682/1549/17, суддя  
Шевчук В. В.

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

Прошу вважати недійсними з 24.08.2017 р. наступні докумен-
ти, що були загублені:

1. Паспорт на ім’я Максимця Олександра Петровича 1956 р.н. 
№ CO 650258, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Киє-
ві 09.08.2001 р.

2. Права на ім’я Максимця Олександра Петровича № ABУ 
012669, видані 03.04.1993 катег. «В».

3. Технічний паспорт на автомобіль «Фольксваген Туарег» 
2013 р. виписку на ім’я Лугового Миколи Романовича, прож: 
м. Київ, вул. Драгоманова, 44а, кв. 60. Кузов № WVGZZZ7PZDD 
034297, колір сірий.

4. Технічний паспорт на автомобіль «Range Rover» Sport  
2014 р. випуску на ім’я Воронової Надії Миколаївни, прож.: м. Ки-
їв, вул. Костьольна, 9, кв. 59. Кузов № SALWA2FF6EA387761, ко-
лір металік золотий.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. 
Володимирська, 15) викликає в судові засідання 
осіб, що притягуються до адміністративної відпові-
дальності Саінульабдін Сіяд, Сінгх Панкандж Кумар 
та представника Брезіцького В. М. на 14.00 та 14.15 
19.09.2017 року для участі у розгляді адміністратив-
них справ за апеляційними скаргами громадян Індії 
Саінульабдін Сіяд та Сінгх Панкандж Кумар на по-
станови Бориспільського міськрайонного суду Київ-
ської області від 09 червня 2017 року у справах про 
порушення митних правил відносно громадянина Ін-
дії Саінульабдін Сіяд та громадянина Індії Сінгх Пан-
кандж Кумар за ознаками правопорушень, передба-
чених ст. 471 Митного кодексу України.

Суддя О. М. Данілов

Директору ТОВ «Консультант-2010», код  
ЄДРПОУ 37621451, юридична адреса: 49000,  
м. Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-3, б. 9, кв. 84. Проси-
мо вас до 20 вересня 2017 року прибути на Фі-
лію «Хлібна база № 88» ДП Полтавський КХП» 
для врегулювання питання погашення заборго-
ваності за надані послуги згідно Договору склад-
ського збереження № 50/13-хб від 05.07.2013 
року.

У разі неприбуття та неврегулювання питання 
погашення заборгованості до 20 вересня 2017 
року, керівництво Філії прийме рішення по по-
гашенню заборгованості відповідно до п. 6.4. за-
значеного Договору.

Директору ТОВ «ЄВРОТРЕЙД-ОДЕСА», код 
ЄДРПОУ 33988696, юридична адреса: 65003, 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, б. 75. 
Просимо вас до 20 вересня 2017 року прибути на 
Філію «Хлібна база № 88» ДП Полтавський КХП» 
для врегулювання питання погашення заборго-
ваності за надані послуги згідно Договору склад-
ського збереження № 50/13-хб від 05.07.2013 
року.

У разі неприбуття та неврегулювання питання 
погашення заборгованості до 20 вересня 2017 
року, керівництво Філії прийме рішення по по-
гашенню заборгованості відповідно до п. 6.4. за-
значеного Договору.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2017 р. № 678 
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень 

закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками 
розгляду справ проти України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо необхідності виконання у 2017 році пункту 6 Ухвали Високого Су-

ду Правосуддя Англії та Уельсу (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) від 26 липня 2017 р. у справі № FL-
2016-000002 за рахунок бюджетних призначень, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою 3601170 
«Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України», 
відповідно до підпункту 9 пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення плате-
жів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти Украї-
ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, 
ст. 716; 2008 р., № 49, ст. 1587).

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з вико-
нанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 716; 2008 р., № 
18, ст. 498, № 49, ст. 1587; 2009 р., № 34, ст. 1166; 2011 р., № 10, ст. 464; 2012 р., № 65, ст. 2659; 2013 р., № 19, ст. 642; 2016 р.,  
№ 20, ст. 792), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 6 вересня 2017 р. № 678

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих  
за наслідками розгляду справ проти України

1. Пункт 2 доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) виплату грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятими за наслідками розгляду справ 

проти держави Україна, пов’язаних із виконанням державних боргових зобов’язань України.».
2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«Платежі, зазначені у підпункті 9 пункту 2 цього Порядку, здійснюються на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів 

України, проект якого вносить Мінфін.».
3. У пункті 5:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«5. Для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 і 9 пункту 2 цього Порядку, головний розпорядник подає до 

Казначейства, уповноваженого банку платіжний документ, який повинен містити такі відомості:»;
2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 4 і 9 пункту 2 цього Порядку, додаються:».

Нетішинський міський суд Хмельницької 
обл. (адреса суду: 30100, Хмельницька обл.,  
м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 15.09.2017 о 12:00 до Тка-
чук  Максим Анатолійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Неті-
шин, пр. Незалежності, буд. 27, кв. 60) справа  
№ 679/756/17, суддя Гавриленко 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.

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (суддя О. О. Наумик) ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 12 вересня 2017 року о 08.00 годин за 
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по 
справі за позовом Буканова Олексія Юрі-
йовича про розірвання шлюбу:

Буканову Вікторію Олександрівну, вул. 
Космонавтів, 8/54, м. Дебальцеве.

Відповідачці пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази на їх 
підтвердження. У разі неявки відповіда-
чки у судове засідання справа, згідно з 
вимогам ЦПК України, може бути розгля-
нута за її відсутності.

Ha 15 год. 00 хв. 13 або 14 вересня 
2017 року, запрошується до нотаріуса 
Микитченка Олексія Васильовича (адре-
са: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 37, 
офіс 7) громадянин Плаксін Дмитро Ве-
ніамінович, 1970 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: вул. Ізобільна, буд. 22,  
кв. 7, м. Ялта, Автономна Республіка 
Крим, для оформлення дозволу на тим-
часовий виїзд дитини Плаксіна Макарія 
Дмитровича за кордон у супроводі матері.

З моменту опублікування оголошення 
запрошений вважається належним чином 
поінформованим про його зміст.

Новокаховський міський суд Херсон-
ської області викликає Чорненка Макси-
ма Петровича у судове засідання, як відпо-
відача по цивільній справі № 661/1765/17 
за позовною заявою Чорненко Катери-
ни Германівни до Чорненка Максима Пе-
тровича про розірвання шлюбу, яке при-
значене на 20 вересня 2017 року, о 09.00 
годині та відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: 74900, Херсонська область, 
м. Нова Каховка, пр-т. Дніпровський, 1-а,  
під головуванням судді Бойко М. Є. З опублі-
куванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи і у випадку неявки спра-
ва може бути розглянута за його відсутності.

Одеський окружний адміністратив-
ний суд викликає як третю особу у справі  
№ 815/2074/17 за позовом Стратієвсько-
го Дмитра Михайловича до Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на здійснення ліквідації AT «Артем-
банк» Шевченко Андрія Миколайовича, за 
участі третьої особи без самостійних вимог 
на предмет спору на стороні відповідача Лу-
ньо Іллі Вікторовича про визнання проти-
правними дії та зобов’язання вчинити певні 
дії, а саме: Луньо Іллю Вікторовича. Судове 
засідання відбудеться 15 вересня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Одесь-
кого окружного адміністративного суду за 
адресою: вул. Фонтанська дорога, 14, м. Оде-
са, 65012, зал № 18.

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

Попільнянський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 13500, Житомирська обл., смт Попіль-
ня, вул. Б. Хмельницького, 24) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 13.09.2017 о 09:05 до Кафтанатій Оксана Дми-
трівна (останнє відоме місце реєстрації: 13501, Жи-
томирська обл., смт Попільня, вул. Леніна буд. 43а, 
кв. 5) справа № 288/661/17, суддя Зайченко Є. О.

 18.12.2017 об 11:00 до Василівська Яніна Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 13543, Жи-
томирська обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, 
вул. Комсомольська, буд. 47) справа № 288/564/17, 
суддя Зайченко Є. О.

 21.12.2017 о 10:00 до Биченко Олександр Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 13530, Жито-
мирська обл., Попільнянський р-н, с. Єрчики, вул. 
Ворошилова, буд. 24) справа № 288/567/17, суддя 
Зайченко Є. О.

 23.01.2018 о 10:30 до Лєкар Оксана Валентинівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13532, Житомир-
ська обл., Попільнянський р-н, с. Квітневе (Жовтне-
ве), вул.Федоренка, буд. 91) справа № 288/602/17, 
суддя Зайченко 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Укрсоцбанк» до Таран Тетяни Юріївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у справі Таран Тетяна Юріївна, останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Б. Хмельницького, 40, кв. 29, викликається 
до суду на 25 вересня 2017 року о 08 годині 20 хви-
лин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Апеляційним судом Донецької області розглядається 
апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства 
комерційного банку «ПриватБанк» на рішення Новогро-
дівського міського суду Донецької області від 22 червня 
2017 року у цивільній справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» 
до Гараніча Миколи Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач Гараніч Микола Анатолійович, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Новогро-
дівка, вул. Гагаріна, буд. 1, кв. 7, викликається у судо-
ве засідання 14 вересня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин, розгляд якого відбудеться у залі № 5 Апеляційно-
го суду Донецької області (Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Свободи, 10).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на 
апеляційну скаргу. У разі неможливості з’явитись до су-
ду апеляційної інстанції прошу повідомити про це до по-
чатку розгляду справи.

Суддя Біляєва О. М.

В провадженні Ренійського районного су-
ду Одеської області знаходиться цивільна справа  
№ 510/1179/17 за позовом Булгар Світлани Мико-
лаївни до Шульц Тетяни Миколаївни (третя особа: 
Представництво Одеської товарної біржі у м. Ізмаїл) 
про визнання договору купівлі-продажу дійсним та 
визнання права власності на нерухоме майно.

Судове засідання по справі призначено на 
19.09.2017 р. о 08 годині 00 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Ре-
ні, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В.І., тел. (04840) 
42129.

Суд викликає як відповідача Шульц Тетяну Мико-
лаївну, остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, 
вул. Гагаріна, 30.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача Шульц Тетяни Миколаївни, справа буде роз-
глянута без її участі.

Суддя В. І. Дудник

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/12967/17 стосовно Ва-
силевського Вадима Володимировича, 21.02.1966 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ва-
силевський В. В. зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв. Якіра, буд. 3, кв. 150.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Васи-
левського Вадима Володимировича у судове засідання, 
яке відбудеться 15 вересня 2017 року о 10.00 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Юрченко C. O., суддів Скрипника С. М., 
Попової О. М.

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

ласті судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 426/10693/16-к стосовно Толмачова Олек-
сандра Олександровича, 15.12.1982 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Толмачов Олександр Олександро-
вич зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців,  
буд. 143, кв. 91.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Толмачова Олек-
сандра Олександровича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Юрченко C. O., суддів Реки А. С., Осіпенко Л. М.

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/4992/16-к стосовно 
Дубровського Віталія Анатолійовича, 14.11.1970 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Дубров-
ський Віталій Анатолійович зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Краснознаменна, буд. 49, кв. 8.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Ду-
бровського Віталія Анатолійовича у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 15 вересня 2017 року о 10 год. 
30 хв. в залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О., 
Реки А. С.

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

області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/10565/17 стосовно Гизай 
Світлани Федорівни, 24.01.1965 року народження, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Гизай 
С.Ф. зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв. Героїв Брестської Крепості, буд. 15, кв. 23.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Гизай 
Світлану Федорівну у судове засідання, яке відбудеться 
13 вересня 2017 року об 11.30 год. в залі Сватівського 
районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

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

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

області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/10632/17 стосовно Майбороди 
Олександра Олександровича, 23.04.1971 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Майборода О.О. за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ,  
с. Олександрівськ, пров. Кооперативний, буд. 1а.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Май-
бороду Олександра Олександровича у судове засідання, 
яке відбудеться 13 вересня 2017 року о 10.30 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/9479/17 стосовно По-
доброго Віталія Віталійовича, 03.01.1978 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Подобрий В.В. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, кв. Волкова, буд. 20-а, кв. 105.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає По-
доброго Віталія Віталійовича у судове засідання, яке від-
будеться 13 вересня 2017 року об 11.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/9473/17 стосовно 
Кітайцева Юрія Олександровича, 31.01.1983 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кітай-
цев Ю.О. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 15, кв. 297.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кітай-
цева Юрія Олександровича у судове засідання, яке від-
будеться 14 вересня 2017 року о 09.30 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/9462/17 стосовно Лян-
цева Андрія Вікторовича, 24.05.1970 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лянцев А.В. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Революційна, буд. 23.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Лянце-
ва Андрія Вікторовича у судове засідання, яке відбудеть-
ся 14 вересня 2017 року о 10.00 год. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/11767/17 стосовно 
Мальгіна Павла Володимировича, 30.03.1968 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Маль-
гін П.В. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Краснодон, вул. Гоголя, буд. 38/6.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Маль-
гіна Павла Володимировича у судове засідання, яке від-
будеться 15 вересня 2017 року о 09.30 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/12966/17 стосовно Лу-
ганського Олександра Сергійовича, 01.12.1983 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лу-
ганський О.С. зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Учбова, буд. 22а, кв. 71.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Луган-
ського Олександра Сергійовича у судове засідання, яке 
відбудеться 18 вересня 2017 року о 10.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко C. O., суддів Скрипника С. М., 
Попової О. М.

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

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Григорівни, 
13.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Об-
винувачена Ткаченко Валентина Григорівна зареєстрована за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Сільгоспінсти-
тут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ткачен-
ко Валентину Григорівну, у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального провадження та судо-
ве засідання відбудеться 13 вересня 2017 року о 15.00 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Юрченко С. О.

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

ської області судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/10501/16-к стосов-
но Череповського Олексія Вікторовича, 28.05.1980 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чере-
повський О.В. зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Шкільна, буд. 4.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Чере-
повського Олексія Вікторовича, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 15 вересня 2017 року об 11.00 
год. в залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., 
Попової О. М.

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

досудове розслідування
Обвинувачена Захарова Людмила Миколаївна, 

27.09.1960 року народження, відповідно до вимог ч. 1 
ст. 297-1 КПК України викликається в судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 15 вересня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як об-
винувачена.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. 
ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

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

досудове розслідування
Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійо-

вич, 09.11.1975 року народження, відповідно до вимог 
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 13 вересня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин в приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. 
ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Беркович Борис Костянтинович, 

17.08.1966 року народження, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзаль-
на, буд. 61, кв. 78, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 25 вересня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ УСБ України в Доне-
цькій області, до слідчого Деркача Т. А., за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, 
для отримання повідомлення про підозру, ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня обвинувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22017050000000233 за ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, 
передбачені ст. 139 КПК України.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Дністрян О.М. знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стяг-
нення заборгованості: № 310/3627/17 до Єлісєєвої І. В., 
Єлісєєва С. О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Розгляд справи призначено на 26 вересня 2017 
року на 09 год. 10 хв. в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 409.

Суд викликає як відповідачів Єлісєєву Ірину Воло-
димирівну, Єлісєєва Сергія Олексійовича.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. М. Дністрян

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
39А) розглядає цивільну справу № 227/2427/17 за позовом 
ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Костюкової Оле-
ни Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачка Костюкова Олена Михайлівна, місце реє-
страції: Донецька обл., с. Завидо-Кудашеве, вул. Незалежна, 
буд. 40, викликається на 18 вересня 2017 року на 11.30 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, 
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу № 227/1950/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Коротича Олександра Фе-
доровича про стягнення заборгованості за договором 
про іпотечний кредит.

Відповідач, Коротич Олександр Федорович, 08 берез-
ня 1976 року народження, уродженець м. Аша Челябін-
ської області, викликається на 14 вересня 2017 року на 
09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення 
по суті позову та за наявністю заперечення проти позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса су-
ду: 48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 1)  
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»,  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.09.2017 о 09:15 до Сікорська Тетяна Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 48671, Тернопільська обл., 
Заліщицький р-н, с. Буряківка, вул. Завода, буд. 9) справа  
№ 597/814/17, суддя Дудяк С. В.

13.09.2017 о 09:30 до Мачужах Галина Ярославівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 48671, Тернопільська обл., 
Заліщицький р-н, сел. Буряківка, вул. Садова, буд. 2) справа 
№ 597/815/17, суддя Дудяк С. 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.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Конову Наталію Антонівну, 
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Тан-
кістів, буд. 1а, кв. 93) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» до Конової На-
талії Антонівни про стягнення боргу, яке відбудеться 
13.09.2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Сатанівську Світлану Яків-
ну, (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця 
Автомобільна, буд. 11, кв. 17) у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом Державно-
го підприємства «Сєвєродонецька теплоелектроцен-
траль» до Сатанівської Світлани Яківни про стягнен-
ня боргу, яке відбудеться 13.09.2017 року о 13 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Краєву Дарію Володими-
рівну, (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця 
Гагаріна, буд. 47, кв. 8) у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовом Краєва Руслана Ан-
дрійовича до Краєвої Дарії Володимирівни про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 13.09.2017 року о 14 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Семенюку Віталію Павловичу, мешканцю 
с. Родакове Слов’яносербського району Луганської 
області про те, що 12 червня 2017 року ухвалені зао-
чні рішення по цивільним справам № 428/2891/17 за 
позовом Алфьорової Ірини Олексіївни до Семенюк 
Віталія Павловича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини та № 428/2890/17 за 
позовом Алфьорової Ірини Олексіївни до Семенюк 
Віталія Павловича про стягнення аліментів на утри-
мання дружини до досягнення дитиною трьох років, 
якими позовні вимоги задоволені.

Суддя Т. С. Журавель

Печерський районний суд м. Києва викликає Гу-
ру Юлію Ігорівну як відповідача в судове засідання 
у цивільній справі за позовом Кліпути Вікторії Юріїв-
ни до Антонова Ігоря Олександровича, Гури Юлії Іго-
рівни, 3-тя особа: Шоста київська державна нотарі-
альна контора про визнання недійсним заповіту, яке 
призначено на 18 вересня 2017 року о 15 год. 00 хв., 
та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-а, каб. 35.

Суддя Новак Р. В.

Красилівський районний суд Хмельницької області 
викликає Горячого Василя Володимировича, 15.12.1979 
р.н., як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Купріянової Віти Миколаївни до Горячого 
Василя Володимировича про позбавлення батьківських 
прав. Судове засідання відбудеться 03.10.2017 року о 14 
год. 00 хв. у приміщенні Красилівського районного суду 
Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, 
м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал № 1.

Згідно ч. 4 ст. 169 ЦПК України, у разі неявки в судове 
засідання відповідача, повідомленого належним чином, 
суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення).

Суддя І. В. Федишин

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Чернова Геннадія Анатолійовича у судо-

ве засідання, що призначено на 04 жовтня 2017 ро-

ку на 11 годин 00 хвилин по цивільній справі за позо-

вом Жалдака Ігоря Мирославовича до Чернова Ген-

надія Анатолійовича про стягнення боргу (кабінет  

№ 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ан-
дреєва Олексія Веніаміновича, 05.04.1960 року на-
родження, який обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 13 вересня 2017 
року о 12.30 год. в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження може здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Головуючий суддя Л. П. Шестаковська

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Кузнєцова Кирила Олександровича як відповідача 
по цивільній справі № 2/756/3278/17 за позовом Куз-
нєцової Юлії Олегівни про позбавлення батьківських 
прав в судове засідання на 26 жовтня 2017 року на 
16.30 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя Васалатій К. А.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Городнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 15100, Чернігівська обл., м. Городня,  вул. Радянська, 
67) викликає відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  13.09.2017 о 09:00 до Концева Ірина Станіславівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 15100, Чернігівська обл., м. Го-
родня, пр. Комінтерна, буд. 12) справа № 732/844/17, суддя  
Березовский О. Д.

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

Московський районний суд м. Харкова викли-
кає як відповідача Кацелашвілі Мераба Таріело-
вича, 23.08.1963 року народження, на 10.45 год. 
14.09.2017 року по цивільній справі за позовом Бо-
родіної Антоніни Олександрівни до Кацелашвілі Ме-
раба Таріеловича про відшкодування шкоди.

У разі неявки відповідача на судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки, справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними у спра-
ві доказами. 

Суддя А. М. Харченко

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул.Головна, буд.105) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  15.09.2017 о 10:30 до Паламарчук Сергій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 58001, Чернівецька обл., 
м. Чернівці, вул. Ковальчука, буд. 10) справа № 725/3230/17,  
суддя Галичанський О. І.

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

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
15.09.2017 о 09:00 до Голляк Валентина Іванівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Шевченка, буд. 19, кв. 1) справа № 742/2337/17, суддя 
Коваленко 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.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи № 331/5874/17 за позовом Заікі-
ної О. В. до Заікіна І. С. про розірвання шлюбу викликає до 
суду: Заікіна Івана Сергійовича, 04 березня 1985 року наро-
дження, ІПН 3110914078, відомості про реєстрацію відсут-
ні, останнє відоме місце проживання: вул. Крилова, буд. 36,  
м. Запоріжжя, 69000 для участі в судовому засіданні в ци-
вільній справі як відповідача до Жовтневого райсуду м. За-
поріжжя, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська (Дзержинського), б. 6 на 18 вересня 2017 
року на 08.20 годин.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розгляну-
та за його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. Є. Жукова

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи № 331/5959/17 за позовом Пома-
зан Ю. І. до Помазан О. М. про розірвання шлюбу викликає 
до суду: Помазан Ольгу Миколаївну, 04 грудня 1987 року на-
родження, ІПН 3211417860, відомості про реєстрацію відсут-
ні, останнє відоме місце проживання: вул. Західна, буд. 39,  
м. Запоріжжя, 69000 для участі в судовому засіданні в ци-
вільній справі як відповідача до Жовтневого райсуду м. За-
поріжжя, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська (Дзержинського), б. 6 на 18 вересня 2017 
року на 08.40 годин.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розгляну-
та за її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. Є. Жукова

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи № 331/5962/17 за позовом Пере-
сипко Н. М. до Пересипко О. О. про розірвання шлюбу викли-
кає до суду: Пересипко Олександра Олександровича, 30 січ-
ня 1983 року народження, відомості про реєстрацію відсут-
ні, останнє відоме місце проживання: вул. Єднання, буд. 44,  
м. Запоріжжя, 69039 для участі в судовому засіданні в ци-
вільній справі як відповідача до Жовтневого райсуду м. За-
поріжжя, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська (Дзержинського), б. 6 на 18 вересня 2017 
року на 08.30 годин.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розгляну-
та за його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. Є. Жукова

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи № 331/5956/17 за позовом Іва-
ненко Д. О. до Іваненко І. В. про розірвання шлюбу ви-
кликає до суду: Іваненко Ірину Володимирівну, відомості 
про реєстрацію відсутні, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Вишнева, буд. 35, м. Запоріжжя, 69039 для учас-
ті в судовому засіданні в цивільній справі як відповідача 
до Жовтневого райсуду м. Запоріжжя, розташований за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (Дзержин-
ського), б. 6 на 18 вересня 2017 року на 08.10 годин.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розгля-
нута за її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. Є. Жукова

Жовтневий районний суд  м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Мордух Наталію за позовом Бур-

лак Бруно до Мордух Наталії про розірвання шлю-

бу, що відбудеться 13.09.2017 р. о 10. год. 00 хв. в 

приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріж-

жя за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріж-

жя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи № 331/5931/17 за позовом Мос-
каленко В. С. до Вітковської Т. Г. про розірвання шлю-
бу викликає до суду: Вітковську Таїсію Григорівну, 07 квіт-
ня 1962 року народження, відомості про реєстрацію відсут-
ні, останнє відоме місце проживання: вул. Вишнева, буд. 45,  
м. Запоріжжя, 69000 для участі в судовому засіданні в ци-
вільній справі як відповідача до Жовтневого райсуду м. За-
поріжжя, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська (Дзержинського), б. 6 на 18 вересня 2017 
року на 08.50 годин.

У разі неявки відповідача цивільна справа буде розгляну-
та за її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. Є. Жукова

Жовтневий районний суд  м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Варшавську Любов Федорівну за 

позовом Варшавського Віктора Івановича до Вар-

шавської Любові Федорівни про розірвання шлюбу, 

що відбудеться 13.09.2017 р. о 09. год. 30 хв. в при-

міщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 

за адресою: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул. Олександрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання як відповідача Рябко Олександра Сергійовича (Луганська 
область, Лутугинський район, с. Біле-1, кв. Степовий, б. 16) по справі  
№ 409/1174/17 (провадження № 2/409/614/17) за позовом Рябко Юлії 
Володимирівни про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Судове засідання відбудеться 23.10.2017 р. (резервна дата 26.10.2017 
року) о 13.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача гр. України Іванець Вікторію 
Петрівну 16.08.1985 року народження, останнє відоме місце реєстрації 
проживання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гім-
назійна, 24, кв. 1 у справі за позовом Канівець Ірини Іванівни та Канівця 
Олега Борисовича до Іванець Вікторії Петрівни про відшкодування мо-
ральної шкоди на 09.30 год. 22 вересня 2017 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне справу на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Ягодзінсько-
го Сергія Вікторовича, місце перебування якого невідоме про те, що судовий розгляд 
по цивільній справі № 484/2472/17 провадження № 2/484/849/17 р. за позовною заявою 
ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Ягодзінського 
Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, відкладено 
на 05.10.2017 року 09.00 годин. На призначений час відповідачу слід з’явитись до суду 
Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, із паспортом.

У разі неявки відповідача, позовна заява на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде 
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постанов-
лене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, 
Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє  
про те що,   по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк».

 14.06.2017 до Масай Любов Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 
52321, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Бикове, вул. Свердло-
ва, буд. 40) справа № 178/313/17, суддя Лісняк В. В.

14.06.2017 до Нестеренко Анастасія Станіславівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 52300, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, 
вул.Першотравнева, буд. 17) справа № 178/376/17, суддя Лісняк В. В.

Було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю або 
частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Селецькій Ользі Анатоліївні, 03.12.1971 р.н., яка заре-
єстрована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікополь-
ський, 138, кв. 54, фактично мешкає: м. Донецьк, вул. Калузька, 6/а, 
на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
13 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. до каб. 309 СВ УСБУ в Доне-
цькій області, до слідчого Авєріна П.Є., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. А.Нільсена, буд.33, для ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №22014050000000167 за ч.1 ст.258-3,  
ч. 1 ст. 263 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Арбузинський районний суд Миколаївської області викликає в судо-
ве засідання на 10 год. 30 хв. 20 вересня 2017 року як відповідача Укра-
їнського Юрія Сергійовича, у справі за позовом Приватного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» до 
Українського Юрія Сергійовича, треті особи, які не заявляють самостій-
них вимог щодо предмета спору, фізична особа-підприємець Лупашко 
Сергій Леонідович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Груз-
торг» про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу.

Засідання відбудеться в приміщенні Арбузинського районного суду 
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Арбузин-
ка, вул. Шевченка, 204, каб. № 10.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута 
без його участі на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І. В. Явіца

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Гусельцеву Євгену Миколайовичу, який зареєстро-
ваний за адресою: 04108, м. Київ, пр. Свободи, 
1/60а, кв. 71 про те, що судове засідання по справі  
№ 758/9795/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ПроКредит Банк» до Гусельцева 
Євгена Миколайовича, Сафронова Юрія Олеговича, 
третя особа: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Южна столиця» про стягнення заборгованос-
ті відбудеться 24 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) 
під головуванням судді Зарицької Ю. Л.

Ваша явка або явка вашого представника є 
обов’язковою. В разі вашої або вашого представника 
неявки буде постановлено рішення суду.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігів-
ської області викликає в судове засідання як відпо-
відача Тимошенко Олександра Івановича (останнє 
відоме місце реєстрації та проживання: вул. Ціли-
ноградська, буд. 50, кім. 911, м. Харків) у справі за 
позовною заявою Черноштан Марини Сергіївни до  
Тимошенка Олександра Івановича про збільшення 
розміру аліментів та позбавлення батьківських прав, 
яке відбудеться о 10 год.00 хв. 22 вересня 2017 року 
в приміщенні Новгород-Сіверського районного суду 
за адресою: вул. Гімназична, 10а, м. Новгород-Сівер-
ський, Чернігівської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки до суду справа 
буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Іващенко А. І.

Ларіков Денис Сергійович, останнє місце проживан-
ня чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 84Б, 
кв. 19 викликається у відкрите судове засідання як відпо-
відач на 09.00 годину 26.09.2017 року у цивільній справі 
за позовом  Ларікова Ірина Дмитрівна до Ларікова Дени-
са Сергійовича про усунення перешкод у здійсненні пра-
ва користування та розпорядження нерухомим майном.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є.Д. в приміщен-
ні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, 
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Ларіков Денис Сергі-
йович вважається повідомленним про час і місце розгля-
ду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за 
його відсутністю.

Суддя Є. Д. Багбая

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/3456/15-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Укрсоцбанк» до Бутко Тетяни Мико-
лаївни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач у справі Бутко Тетяна Миколаївна, 
25.08.1968 р.н., останнє відоме місце реєстрації 
(проживання) якої: м. Костянтинівка, Донецької об-
ласті, вул. Будівельна, буд.18, викликається до суду 
на 18 жовтня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О.С. Малінов
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +24  +29 Черкаська  +11  +16  +24  +29
Житомирська +12  +17 +24  +29 Кіровоградська  +12  +17  +24  +29
Чернігівська +12  +17 +24  +29 Полтавська  +9  +14  +23  +28
Сумська +9  +14 +21  +26 Дніпропетровська  +11  +16  +24  +29
Закарпатська +11  +16 +24  +29 Одеська  +14  +19  +27  +32
Рівненська +12  +17 +24  +29 Миколаївська  +12  +17  +27  +32
Львівська +11  +16 +23  +28 Херсонська  +13  +18  +26  +31
Івано-Франківська +11  +16 +24  +29 Запорізька  +12  +17  +24  +29
Волинська +12  +17 +23  +28 Харківська  +9  +14  +21  +26
Хмельницька +12  +17 +24  +29 Донецька  +10  +15  +22  +27
Чернівецька +12  +17 +24  +29 Луганська  +9  +14  +21  +26
Тернопільська +12  +17 +24  +29 Крим  +14  +19  +24  +29
Вінницька +13  +18 +24  +29 Київ +15  +17 +26  +28

Укргiдрометцентр

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі
Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження в ад-

міністративній справі №826/10814/17 за позовом ПАТ «Дніпрогаз» до Кабінету 
Міністрів України про скасування пункту 3 постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18.08.2017 року №609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабіне-
ту Міністрів».

Попереднє судове засідання у справі призначено на 14.09.2017 року о 14 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань №39.

 Суддя Аблов Є.В.

На АЗС водіїв 
«заправляли» алкоголем 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ. У ході операції «Акциз-2017» працівники по-
даткової міліції Черкащини з’ясували, що в одному з сіл Жаш-
ківського району реалізовують паливно-мастильні матеріали 
без дозвільних документів на цей вид підприємницької діяльнос-
ті. Крім того, на автозаправній станції зберігали алкогольні напої 
й торгували ними за відсутності відповідної ліцензії. 

Внаслідок проведених заходів правоохоронці виявили та ви-
лучили 15,5 тисячі літрів дизельного пального, понад 8 тисяч лі-
трів бензину А-92 та 55 літрів алкогольних напоїв. Загалом із не-
законного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 551 ти-
сяча гривень. Організатору незаконної АЗС загрожують адміні-
стративні санкції.

Як розповів начальник управління контролю за обігом та опо-
даткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у 
Черкаській області Дмитро Анголюк, з початку року за порушен-
ня норм чинного законодавства при  зберіганні та продажі ал-
когольних напоїв і тютюнових виробів накладено 477 тисяч гри-
вень штрафних санкцій. Серед головних порушень, які виявили 
перевірки — безліцензійна діяльність і торгівля фальсифікатом.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. День традицій-
ного автентичного костюма 
уперше влаштували у Рівно-
му. На святі було пред ставлено 
вбрання, яке носили чоловіки й 
жінки, незаміжні дівчата і мо-
лоді парубки та дітлахи в різ-
них регіонах України у ХІХ—ХХ 
століттях.  

Сорочки, крайки, намітки, 
зав’язані різними способами, 
очіпки, жупани і навіть весіль-
не вбрання — усе це демон-
стрували звичайні рівняни, які 
зголосилися виступити в ролі 
моделей. А самі костюми від-
творено стараннями місцевих 
майстрів. 

Серед учасниць колоритно-
го дійства були й літні жінки, 
які представили одяг, виготов-
лений власноруч до заміжжя, 
на посаг. Колись, розповіда-
ють, дівчині потрібно було ма-
ти принаймні один повний на-
бір вбрання і чимало сорочок. 
Бо, приміром, вишиванка — це 
важливий, але лише один еле-
мент українського класичного 
строю.

Задум Дня костюма нале-
жить Центру дослідження та 
відродження Волині, співор-
ганізаторами виступили фа-
хівці з Музею Івана Гончара. 
Як розповів директор Центру 
дослідження та відродження 
Волині Володимир Дзьобак, 
націо нальними заведено вва-

жати лише поширені селян-
ські костюми ХІХ—ХХ століть. 
«Але ж Україна —  це не лише 
село, а й місто, тому організа-
тори Дня костюма залучили до 
показу й міщанське вбрання, 
зокрема одяг, який носили жи-
телі українських міст у 1905—
1907 роках», — пояснив на-
уковець. Значну роботу до 
Дня костюма провели й місце-
ві історичні реконструкторські 
клуби, які на святі представи-
ли одяг періоду Козацької до-
би та часів Великого князів-
ства Литовського. Цікаво, що 
учасниками свята стали також 
представники чеської і німець-
кої громади, оскільки ці на-
цменшини традиційно прожи-
вали на Волині. 

Сам Володимир Дзьобак 
представив відтворений кос-
тюм волинського шляхтича се-
реднього достатку: жупан, со-
рочка, делія (зимовий верхній 
неприталений одяг), штани і бе-
рестецькі чоботи. Такі чоботи 
виявила свого часу експедиція 
на чолі з відомим істориком Іго-
рем Свєшніковим на полі битви 
під Берестечком. Узагалі в Цен-
трі дослідження і відродження 
Волині в Радивилові на Рівнен-
щині протягом десяти років пра-
цюють над відтворенням ста-
ровинного українського одягу. 
Місцевим майстриням вдалося 
навіть відродити справжній по-
ліський серпанок — виткану зі 
спеціальних сортів льону легку 
й майже прозору тканину.

Про Україну розповів… костюм

        Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СИЛЬНІ ДУХОМ. У межах 
всеукраїнського проекту «Пе-
реможці—2» у Полтаві відбувся 
напівмарафон, у якому було за-
явлено до двох тисяч учасників. 
Особливістю заходу стало те, що 
разом із здоровими людьми дис-
танцію в одинадцять кілометрів 
пробіг полтавець, який втратив 
ногу в АТО. 

…Коли Юрій Дмитренко у 
2014 році у складі 54-го розвіду-
вального батальйону пішов на 
фронт, йому було 20 років. Че-
рез півтора року на передовій 
він, прикриваючи товаришів, пі-
дірвався на міні. Хлопець част-
ково втратив ногу, після опера-
ції  йому фактично довелося по-
чинати життя з чистого аркуша. 
Доля не зламала його. Юрій по-
чав активно займатися спортом, 
брав участь у різноманітних зма-
ганнях, зокрема в «Іграх геро-
їв», і став зіркою соціальних ме-
реж, влаштувавши жартівли-
вий флеш-моб «Моя нова нога». 
Юрій подорожував, фотографу-

вав свій протез у місцях, де побу-
вав, і з гумором ділився вражен-
нями від подорожей.

Бігом захоплювався і рані-
ше, але на дистанції до 5 кіло-

метрів. Цього ж разу дистанція 
була удвічі довшою — 11 кіло-
метрів. Юрій Дмитренко ска-
зав, що полтавський напівма-
рафон був для нього своєрід-

ним тренуванням. Через півто-
ра місяця планує взяти участь 
у марафоні морської піхоти в 
США, де дистанція становить 
10 кілометрів. 

Ветеран АТО пробіг 11 кілометрів на протезах

Ветеран АТО полтавець Юрій Дмитренко, який нині живе у Києві,  
дистанцію 11 кілометрів подолав одним із перших

ОГОлОшеННя

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з розгля-
дом цивільної справи № 220/1392/17 (провадження №2/220/539/17) за позовом 
Степанової Вікторії Вікторівни до Багатирської сільської ради Великоновосілків-
ського району Донецької області, Бурматової Варвари Вікторівни, Лемешко Ми-
коли Вікторовича про визначення додаткового строку для прийняття спадщи-
ни повідомляє, що судове засідання призначено на 12.09.2017 р. на 08.30 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, 
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О.М. Суд викликає як 
відповідачів Бурматову Варвару Вікторівну, Лемешко Миколу Вікторовича. Яв-
ка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів в судове засідання справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О.М. Якішина
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Народне вбрання найліпше демонструє характери, традиції та спосіб життя жителів різних областей  
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