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ПРАВО НА ЧАСІ

5Центри безоплатної 
правової допомоги 
в Україні стають 
доступнішими для 
людей з інвалідністю

У селі Чмирівка на Луганщині 
люди з місцевої громади 
розробляють план своїх 
земель для залучення 
цікавих інвесторів
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Міністр закордонних справ Естонії про зусилля для 
повернення Росії до міжнародно прийнятної поведінки

ООН визначила 
пріоритети підтримки 

ПЕРСПЕКТИВА. Кабінет Міністрів ухвалив рішення підписа-
ти рамкову програму партнерства з ООН на 2018—2022 ро-
ки (з доопрацюванням тексту програми протягом трьох днів) 
і надав повноваження на підписання першому віце-прем’єр-
міністрові — міністрові економічного розвитку і торгівлі Степа-
нові Кубіву.

Допомогу ООН надаватиме за чотирма напрямами партнер-
ства: стале економічне зростання, навколишнє середовище і 
зайнятість; рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і со-
ціального захисту; демократичне врядування, верховенство 
права і громадська участь; безпека громадян, соціальна єд-
ність і відновлення з особливим акцентом на сході.

Орієнтовний обсяг ресурсів, які передбачено залучити 
на реалізацію рамкової програми ООН в Україні, становить 
675 579 000 доларів на період 2018—2022 років, повідомляє 
прес-служба Мінекономрозвитку. 

Підписання угоди має відбутися під час тижня ООН, присвя-
ченого Дню ООН 24 жовтня 2017-го, а також з огляду на відзна-
чення цього року 25-ї річниці ООН в Україні.

ЦИТАТА ДНЯ

СВЕН МІКСЕР:

ЦИФРА ДНЯ

113,627 млрд кВт/год  
виробили електростанції в об’єднаній 

енергосистемі в січні–вересні 2017 
року. Це на 2,1% більше за торішній 

аналогічний показник 

«Ми працюємо 
всередині ЄС і з ширшим 

міжнародним 
співтовариством, 
демократичними 

країнами, щоб 
підтримувати 

тиск на Росію».

Віртуальні гроші 
у матеріальному світі
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ФІНАНСИ. Українська громадськість і влада 
обговорюють законність обігу криптовалют у країні

Медреформу затримувати не можна 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр планує вдвічі збільшити кількість кардіологічних 
центрів і зробити ліки доступнішими

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Упродовж року українці вже 
втретє мали змогу почути 

від Прем’єр-міністра Володими-
ра Гройсмана відповіді на запи-
тання, яким шляхом країна про-

сувається і якої мети вона здат-
на досягти. Річ у тім, що ниніш-
ній захід глава уряду присвятив 
звітуванню за третій квартал 
роботи у 2017 році. Цей звіт ко-
лективний. Він містить як показ-
ники в цифрах, так і перелік прі-
оритетів на найближчі три роки. 

Головний акцент Прем’єра був 
неприхованим: він кілька разів 
наголосив, що уряд провів чітку 
сумлінну роботу, а не розкидався 
порожніми гаслами. Доказ цьо-
го — старт оновленої пенсійної 
системи. Наскільки якісно попов-
няться гаманці літніх українців, 

остаточно стане зрозуміло вже 
на початку листопада. Нині Во-
лодимир Гройсман запевняє лю-
дей, що реформа правильна і сис-
темна, як, до речі, й адресна під-
тримка українців, не спромож-
них сплачувати за житлово-ко-
мунальні послуги повну вартість.

Монетизацію субсидій роз-
почато, на часі верифікація 
та відповідні виплати. «Тре-
ба стимулювати не безробіт-
тя, а с творення но-
вих р обочих місць», — 
це наступна глобальна 
реформа.   2
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ДОКУМЕНТИ

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

Оголошення про намір передати в оренду державне май-
но, щодо якого надійшла заява.

Назва органу управління: Управління справами Апарату 
Верховної Ради України.

Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний комбі-
нат»

Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5., 
код ЄДРПОУ: 21586524.

Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заявка.
1.  Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщен-

ня.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 31,6 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 190370,00 грн. 

станом на 31.08.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення офісу.

2.  Найменування об’єкта: майданчик з бетонним покриттям.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 4.
Загальна площа: 180 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 205210,00 грн. 

станом на 31.08.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення стоянки для автомобілів.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються про-

тягом 10 робочих днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12б. Додаткова інфор-
мація за тел. (044) 255-61-66. Заяви подаються в окремих 
конвертах з написом «Заява про оренду» із зазначенням на-
йменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт оренди, 
буде оголошено конкурс на право оренди відповідно до ви-
мог абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про оренду державного та ко-
мунального майна».

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 28) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

23.10.2017 о 08:15 до Рудь Олег Анатолійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, 
вул. Пушкіна, буд. 270) справа № 324/1233/17, суддя Каца-
ренко І. О.

23.10.2017 о 08:30 до Свєтач Тетяна Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70663, Запорізька обл., По-
логівський р-н, с. Багате, вул. Пушкіна, буд. 12/1) справа  
№ 324/1158/17, суддя Кацаренко І. О.

25.10.2017 о 08:30 до Хлопко Світлана Іванівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 70605, Запорізька обл., м.Пологи, 
вул.Карла Маркса, буд. 7) справа № 324/790/17, суддя Іван-
ченко М. В.

 07.11.2017 о 16:20 до Остап Василь Андрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70627, Запорізька обл., Поло-
гівський р-н, с. Федорівка (Чубарівка), вул. Артема, буд. 1) 
справа № 324/1235/17, суддя Каретник Ю. М.

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

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

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Свято-Пре-
ображенська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 23.10.2017 о 10:00 до Гусейнзаде Турал Джавід огли 
(останнє відоме місце реєстрації: 17034, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, с. Хрещате, вул. Бокача, буд. 9) справа  
№ 734/2367/17, суддя Соловей В. В.

 25.10.2017 о 09:00 до Іванченко Володимир Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17080, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, с. Данівка, вул. Леніна, буд. 37) справа  
№ 734/2877/17, суддя Соловей В. В.

23.10.2017 о 16:00 до Нехороша Ельвіра Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17044, Чернігівська обл.,  
м. Остер, вул. Сеспіля, буд. 46) справа № 734/2680/17,  
суддя Соловей В. В.

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

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

У провадженні Чугуївського міського суду Харківської об-
ласті знаходиться цивільна справа за позовом Никитченко 
Алли Олександрівни до Ачкасова Артема Миколайовича, Ач-
касової Оксани Миколаївни про стягнення суми боргу у роз-
мірі 10681,68 грн.

Ачкасова Артема Миколайовича, Ачкасову Оксану Мико-
лаївну суд викликає як відповідачів на судове засідання, яке 
відбудеться 31.10.2017 р. о 9.30 у приміщенні Чугуївського 
міського суду Харківської обл. під головуванням судді Обо-
лєнської С.А. за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, площа 
Соборна, 2, каб. № 17.

У разі Вашої неявки на судове засідання справу буде роз-
глянуто за Вашої відсутності.

Суддя С.А. Оболєнська

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Рибакова Дениса Володимировича як відповідача у 
цивільній справі № 426/12231/17 за позовом Рибакової 
Валерії Олегівни до Рибакова Дениса Володимировича 
про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеть-
ся 27 жовтня 2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідача.

Суддя C.M. Скрипник

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-
ня відповідача по цивільній справі № 409/1787/17 за позовом Григоренко Марії 
Пилипівни до Територіальної громади в особі Луганської міської ради про визна-
ння права власності в порядку спадкування за заповітом.

Судове засідання відбудеться 01.11.2017 року о 16.00 год. (резервна дата на 
15.11.2017 року на 16.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідач: Територіальна громада в особі Луганської міської 
ради, адреса: вул. Коцюбинського, буд. 14, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Івакін Юрій Володимирович, 13.08.1954 р.н., відповідно до ви-

мог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 23 
та 24 жовтня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Хлебніко-
вої О.М. у каб. № 705 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-256-
95-96) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допи-
ту як підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із ма-
теріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
42014000000000461 від 02.06.2014, відкриття матеріалів. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну праву  
№ 234/12198/17 (провадження № 2/234/4476/17) за позовом Дегтярьової Раїси 
Валеріївни до Ковальова Юрія Юрійовича про надання дозволу на тимчасовий ви-
їзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Викликається:
Ковальов Юрій Юрійович, який проживає за адресою: м-н Зелений, буд. 55,  

кв. 65, м. Макіївка, Гірницький р-н Донецької області, на 25 жовтня 2017 року о 
08 годині 30 хвилин для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
Суддя Чернобай А. О.

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

23.10.2017 о 08:30 до Стрелець Сергій Анастасієвич 
(останнє відоме місце реєстрації: 62700, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Лиман Другий, вул. Залізнична,  
буд. 65) справа № 618/737/17, суддя Рябоконь Є. А.

23.10.2017 о 08:15 до Кулєшова Альона Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 62714, Харківська обл., Дво-
річанський р-н, с. Піски, вул. Центральна, буд. 24) справа  
№ 618/809/17, суддя Рябоконь Є. А.

23.10.2017 о 08:45 до Дорошенко Ольга Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 62723, Харківська обл., Дво-
річанський р-н, с. Рідкодуб, вул. Чкалова, буд. 10) справа  
№ 618/735/17, суддя Рябоконь Є. А.

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

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

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення 
№36(209)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

26.10.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ  «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований 
аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №36(209)-2, який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз. Прода-

вець
Видобу-

ток 
Обсяг,  

що  
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть ло-
тів, оди-

ниць

Стартова 
ціна за  

1 тонну, 
грн.   

(без ПДВ)

Стартова 
ціна за  

1 тонну, 
грн.     

(з ПДВ)

Cтартова 
вартість  
одного  

лота, грн.  
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загаль-
на вартість, 

грн. 
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнаф-

та»

Качанів-
ський 
ГПЗ

20,000 36 6 276,34 7 531,61 150 632,20 720,000 5 422 759,20 автотранспортом:EXW  -  Ка-
чанівське в-во Качанівсько-

го ГПЗ(Інкотермс - 2010). Об-
сяги виробництва листопада 
2017р. Термін відвантаження 

листопад 2017р.
2 ПАТ  

«Укрнаф-
та»

Качанів-
ський 
ГПЗ

20,000 47 6 276,34 7 531,61 150 632,20 940,000 7 079 713,40 автотранспортом:EXW  -  
Глинсько-Розб. в-во. Кача-
нівського ГПЗ(Інкотермс - 

2010).  Обсяги виробництва 
листопада 2017р. Термін від-
вантаження листопад 2017р.

3 ПАТ  
«Укрнаф-

та»

Долин-
ський 
ГПЗ

20,000 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80,000 602 528,80 автотранспортом:EXW  - До-
линський  ГПЗ(Інкотермс - 
2010).  Обсяги виробництва 

листопада 2017р. Термін від-
вантаження листопад 2017р.

Загальний обсяг, тонн: 1 740,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 13 105 001,40

ПАТ «Укрнафта» 1) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та по-
рядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу 
для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-
сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 25.10.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигір-

ська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11500, Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться: 23.10.2017 
о 09:00 до Святенко Богдан Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 11510, Жи-
томирська обл., Коростенський р-н, с. Жабче, вул. Садова, буд. 37) справа № 279/1789/17, 
суддя Коваленко В. П.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній П’ятковій Наталії Петрівні, 17.07.1966 р.н., громадянці України, зареєстро-

ваній за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гагаріна, буд.37, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 23.10.2017 о 10 год. 00 хв.  до слідчого 
відділу 2-го Управління ГУ СБ України  в Донецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 2-го 
Управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Шеренгова Н.В. для відкриття 
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні №22017130000000231.

Харківський районний суд Харківської області викликає 
на судове засідання, яке призначене на 30.10.2017 року о 
09.30 за адресою: Харківська область, Харківський район, 
смт Покотилівка, вул. Сковороди, 18, Скляренка Юрія Олек-
сійовича та Скляренка Сергія Юрійовича для участі у розгля-
ді цивільної справи № 635/5593/17 за позовом Долбіної Те-
тяни Іванівни до Скляренка Юрія Олексійовича та Склярен-
ка Сергія Юрійовича про визнання осіб такими, які втратили 
право користування житловим будинком.

У разі неявки відповідача це оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя Є.О. Юдін

Дергачівський районний суд повідомляє, що 21.11.2017 
р. о 09.00 у приміщенні Дергачівського районного суду 
Харківської області за адресою: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде розгляда-
тись справа за позовом Ключника Олександра Володимиро-
вича до Самиляки Вадима Валерійовича про скасування за-
пису про проведену державну реєстрацію прав та визнання 
права власності на земельну ділянку в порядку спадкуван-
ня за законом. Явка відповідача Самиляки Вадима Валері-
йовича є обов’язковою. У випадку неявки до суду в зазна-
чений день і час без поважних причин або неповідомлення 
про причини неявки справу буде розглянуто без відповіда-
ча на підставі наданих по справі доказів з постановленням 
заочного рішення.

Суддя Л.К. Калмикова

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 4 жовтня 2017 р. № 705-р 

Київ

Про застосування переговорної  
процедури закупівлі 

З метою належного забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-еко-
номічній сфері в рамках Світової організації торгівлі дозволити Міністерству економічно-
го розвитку і торгівлі здійснювати у 2017 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних 
із захистом прав та інтересів України, із застосуванням переговорної процедури закупів-
лі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупів-
лі» у справі DS 525 «Україна – Заходи, що стосуються торгівлі товарами і послугами». 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2017 р. № 724-р 
Київ

Про внесення змін до плану заходів  
щодо дерегуляції господарської діяльності

Внести до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 11 жовтня 2017 р. № 724-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

1. У пункті 7 у графі «Строк виконання» цифру і слово «I квартал» замінити циф-
рами і словом «IV квартал».

2. У пункті 19 у графі «Строк виконання» цифри і слова «IV квартал 2016 р.» замі-
нити цифрами і словами «III квартал 2017 р.».

3. У пункті 24:
1) у графі «Найменування завдання» слова «Лібералізація розміщення вивісок та 

інших засобів самоідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності шляхом роз-
межування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як спосо-
бу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної ді-
яльності» замінити словами «Приведення у відповідність з кращими європейськи-
ми практиками процедури розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації 
суб’єктів підприємницької діяльності»; 

2) у графі «Найменування заходу» слова «розроблення та внесення на розгляд Ка-
бінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо розмежування поняття реклами як галузі економічної 
діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької 
та незалежної професійної діяльності» замінити словами  і цифрами «супроводжен-
ня у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конів України (щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої 
реклами)» (реєстраційний номер 2702)»; 

3) у графі «Строк виконання» цифри і слова «II квартал 2017 р.» замінити слова-
ми «до прийняття Закону». 

4. У пункті 34 у графі «Строк виконання» цифри і слово «II квартал» замінити 
цифрами і словом «IV квартал».

5. У пункті 41:
1) у графі «Найменування завдання» слова «, розроблення плану заходів з розви-

тку систем очищення питної води» виключити;
2) у графі «Найменування заходу» слова «, а також проекту плану заходів з роз-

витку систем очищення питної води» виключити.
6. Пункт 52 виключити. 
7. У підпунктах 1 і 2 пункту 57 у графі «Строк виконання» цифри і слово «II квар-

тал» замінити цифрами і словом «IV квартал».
8. Пункти 58, 65, 82 і 89 виключити.
9. У пунктах 91 і 92 у графі «Строк виконання» цифри і слово «II квартал» заміни-

ти цифрами і словом «III квартал».
10. У пункті 95 у графі «Найменування заходу» слова і цифри «, «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій)» (реєстрацій-
ний номер 3644)» виключити.

11. У підпунктах 2 і 3 пункту 100 та пункті 102 у графі «Строк виконання» циф-
ри і слова «IV квартал 2016 р.» замінити цифрами і словами «IV квартал 2017 р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 жовтня 2017 р. № 730-р 
Київ

Про передачу нерухомого майна  
у спільну власність територіальних  

громад Чигиринського району 
Передати будівлі (літер А-1; Б) і споруду (№ 1–2) по вул. Б. Хмельницького, 65а, у 

м. Чигирині (Черкаська область), що розміщені на земельній ділянці площею 0,1026 
гектара (кадастровий номер 7125410100:03:000:0867), у спільну власність територі-
альних громад Чигиринського району.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 жовтня 2017 р. № 698-р 
Київ

Про погодження передачі частини будівлі  
у смт Біловодськ в державну власність  
з віднесенням її до сфери управління  

Служби безпеки
Погодитися з пропозицією Служби безпеки та Біловодської районної ради (Луган-

ська область) щодо передачі частини будівлі загальною площею 133 кв. метри (реє-
страційний номер 73264944206) по вул. П. Біливоди, 7, у смт Біловодськ, в державну 
власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Служби.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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оголошення

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

Сосницький районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 16100, Чернігівська обл., м. Со-
сниця, вул. Чернігівська, 54) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

23.10.2017 о 09:00 до Амбарцумян Сос Гран-
тович (останнє відоме місце реєстрації: 16100, 
Чернігівська обл., с. Сосниця, вул. Корнєва, буд. 
106) справа № 745/603/17, суддя Смаль І. А.

27.10.2017 об 11:00 до Заєць Костянтин Пе-
трович (останнє відоме місце реєстрації: 14000, 
Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Загребел-
ля, вул. Миру, буд. 1) справа № 745/650/17, суд-
дя Смаль І. А.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Городенківський районний суд Івано-Фран-
ківської області повідомляє Григорчука Рома-
на Васильовича, 08.06.1981 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: с. Чер-
нятин, вул. Боднарчука, 12, Городенківський 
район, Івано-Франківська область, що він як 
відповідач викликається в судове засідан-
ня 27.10.2017 року на 11 год. 00 хв., по справі  
№ 342/809/17, за позовом Товариства з додат-
ковою відповідальністю «Глобус» до Григорчу-
ка Романа Васильовича про відшкодування ма-
теріальної шкоди в порядку регресу.

З опублікуванням оголошення про виклик 
Григорчука Р.В. він вважатиметься належним 
чином повідомлений про час і місце проведен-
ня розгляду справи. Явка до суду обов’язкова. 
В разі неявки, справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євро-
майдану, 7, Івано-Франківська область.

Суддя Федів Л.М.

Голосіївський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Белоусова Едуар-
да Феліксовича, 27.07.1958 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: вул. Пав-
ленко, 2, м. Сімферополь, АР Крим) за вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 27 жовтня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в 
приміщенні Голосіївського районного суду міс-
та Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна. 14-А, каб. 22 (головуючий 
суддя Бойко О.В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з 
моменту опублікування даного оголошення об-
винувачений вважаться належним чином озна-
йомлена з його змістом.

Болградський районний суд Одеської об-
ласті повідомляє як відповідача Гребенюк Сер-
гія Юрійовича, 29 березня 1987 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації за адресою: 
вул. Леонова, № 20, м. Рені, Одеська область, 
що 01.11.2017 року о 15.00 годині в залі судо-
вого засідання № 4 Болградського районного 
суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбу-
деться судове засідання по цивільній справі № 
497/997/17 за позовом Гребенюк Людмили Хар-
лампівни до Гребенюк Сергія Юрійовича про 
стягнення аліментів.

Болградський районний суд пропонує відпо-
відачу Гребенюк Сергію Юрійовичу подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні докази по спра-
ві особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Гребенюк 
Сергія Юрійовича, справа може бути розглянута 
за відсутністю відповідача та його представника 
за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева 

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовною заявою Публічно-
го акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України» до Гузенко Іри-
ни Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Гузенко Ірина Іванівна (зареєстро-
вана за адресою: 83069, м. Донецьк, вул. Т. Со-
ломахи, 38), викликається на 25 жовтня 2017 
року на 14.00 год. до суду, каб. № 8 для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживан-
ня (перебування), місцезнаходження чи місце 
роботи яких невідоме, викликаються в суд че-
рез оголошення у пресі. З опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідачі вважаються по-
відомленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідачі повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
гляну та у їх відсутності.

Суддя О.В. Довженко

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає 
Кучук Сергія Анатолійовича як відповідача у справі за Борисен-
ко Лариси Миколаївни до Кучук Сергія Анатолійовича про за-
хист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування мораль-
ної шкоди.

Останнє відоме місце проживання Кучук Сергія Анатолійови-
ча: м. Гребінка, вул. Історична, 93 Полтавської області.

Судове засідання призначено на 24 жовтня 2017 року о 16 
год. 00 хв. у залі судових засідань № 2 Гребінківського районно-
го суду Полтавської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 
4, м. Гребінка Полтавської області.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача, який зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя В.М. Шевченко

Апеляційний суд Одеської області у відповідності до ч. 9 ст. 
74 ЦПК України викликає Лясковську Інесу Геннадіївну, Лясков-
ську Наталю Сергіївну та Лясковську Кристину Сергіївну у судо-
ве засідання по цивільній справі № 22-ц/785/4952/17 за апеля-
ційною скаргою Дейнега Валерія Степановича на рішення Київ-
ського районного суду м. Одеси від 13.04.2017 року по цивіль-
ній справі за позовом Дейнега Валерія Степановича до Лясков-
ської Інеси Геннадіївни, Лясковської Наталі Сергіївни та Лясков-
ської Кристини Сергіївни про визнання договору купівлі-прода-
жу квартири дійсним, третя особа: Одеська Нова біржа, яке від-
будеться 15 листопада 2017 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні 
апеляційного суду Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. 
Івана та Юрія Лип, 24а.

У разі неявки Лясковської Інеси Геннадіївни, Лясковської На-
талі Сергіївни та Лясковської Кристини Сергіївни у судове засі-
дання, справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Ю.І. Кравець

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Євдокимову Віру Василівну, 
25.11.1955 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Бела Куна, 31, кв. 224), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоня-
ка Р.Я.

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

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове за-
сідання Костенко Світлану Григорівну як відповідача у цивільній 
праві № 712/9451/17-ц за позовом Костенко Світлани Миколаїв-
ни до Костенко Світлани Григорівни, треті особи: Костенко Ната-
лія Вікторівна, Андрущенко Олена Вікторівна про визнання осо-
би такою, що втратила право користування квартирою.

Судове засідання відбудеться 30 жовтня 2017 року о 09 год. 
10 хв. у приміщенні Соснівського районною суду м. Черкаси за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, другий поверх, зал судо-
вих засідань № 219 (суддя Пересунько Я.В.).

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки спра-
ва буде розглядатися без участі відповідача за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя Я.В. Пересунько

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»  
проводить спеціалізований аукціон № 36(209)-1 з продажу 

скрапленого газу для потреб населення. 
Аукціон відбудеться 26 жовтня 2017 року о 12:30 год. за 

адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ 
СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 743,000 т, ре-
сурс листопада 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ фі-
лії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 58 лотів, об-
сяг 1 лота – 21 т, заг.обсяг – 1218 т, транспортування авто-
транспортом. Виробництво Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебе-
линкагазвидобування»: Позиція № 2: 15 лотів, обсяг 1 лота 
– 35 т, заг.обсяг – 525 т, транспортування залізниця.   Стар-
това ціна за 1 тонну – 7 531,61 грн. в т.ч. ПДВ. За результа-
тами аукціону переможці і продавець укладають двосторон-
ні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  
здійснюється у листопаді 2017 року на умовах EXW фран-
ко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послу-
ги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покуп-
ці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в роз-
мірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з ра-
хунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціо-
ні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що під-
тверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що по-
свідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. 
Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 25 жовтня 2017 ро-
ку о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ 
«Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 
2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, 
код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повин-
ні укласти з біржею договори про надання послуг та надати 
відповідні документи, згідно Регламенту організації та про-
ведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого 
газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна 
отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетич-
на біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 
591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на 
сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 
год., крім святкових та вихідних днів.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, 
вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

23.10.2017 о 14:00 до Яценко Євгеній Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74222, Херсонська 
обл., Нововоронцовський р-н, с. Українка, вул. Матросова,  
буд. 18) справа № 660/716/17, суддя Каневський В. О.

24.10.2017 о 15:30 до Салатюк Артем Вікторович (останнє 
відоме місце реєстрації: 74231, Херсонська обл., Нововорон-
цовський р-н, с. Новоолександрівка, вул. 8 березня, буд. 12) 
справа № 660/742/17, суддя Каневський В. О.

24.10.2017 о 16:00 до Ципящук Євгеній Олегович (останнє 
відоме місце реєстрації: 74200, Херсонська обл., смт Ново-
воронцовка, вул. Суворова, буд. 103) справа № 660/741/17, 
суддя Каневський В. О.

24.10.2017 о 15:00 до Пасько Володимир Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74200, Херсонська обл.,  
м. Нововоронцовка, вул. Орлина, буд. 13) справа  
№ 660/743/17, суддя Каневський В. О.

25.10.2017 о 15:00 до Юрченко Руслан Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74200, Херсонська обл., смт. Но-
воворонцовка, вул. Тіниста, буд. 1) справа № 660/724/17, 
суддя Каневський В. 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.

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радян-
ська,46) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

23.10.2017 о 09:00 до Пожуй Катерина Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64801, Харківська обл., смт Близ-
нюки, вул. Челюскінців, буд.  62) справа № 612/568/17, суд-
дя Мороз О. І.

30.10.2017 о 08:20 до Куріненко Наталія Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 64840, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Самійлівка) справа № 612/579/17, 
суддя Мороз О. І.

01.11.2017 о 10:00 до Носулько Єгор Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 64800, Харківська 
обл., Близнюківський р-н, с. Миколаївка Друга) справа  
№ 612/531/17, суддя Масло С. П.

01.11.2017 о 10:05 до Хмельовська Анжела Олегівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 64870, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Башилівка, вул. Гагаріна, буд. 48) 
справа № 612/530/17, суддя Масло С. П.

01.11.2017 о 10:15 до Бакшаєв Олександр Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 64806, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Миролюбівка) справа № 612/532/17, 
суддя Масло С. П.

01.11.2017 о 10:00 до Савісько Людмила Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 64858, Харківська 
обл., Близнюківський р-н, с. Слобожанське (Воровського),  
вул. Старшини Берізки, буд. 6) справа № 612/533/17, суддя 
Масло С. 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.

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

23.10.2017 о 08:50 до Батич Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93404, Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, кв. 3) справа  
№ 428/4733/17, суддя Юзефович І. О.

23.10.2017 о 09:00 до Удоденко Олена Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 93401, Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, пр. Хіміків, буд. 46а) справа № 428/4605/17, суд-
дя Юзефович І. О.

23.10.2017 о 08:20 до Хрипко Ольга Олексіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 93401, Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 30а, кв. 39) справа  
№ 428/4732/17, суддя Юзефович І. О.

23.10.2017 о 08:40 до Ганусов Олександр Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 6, кв. 55) справа  
№ 428/4721/17, суддя Юзефович І. О.

23.10.2017 о 08:30 до Склянко Вячеслав Вячеславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93411, Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, буд. 18а, кв. 410) справа 
№ 428/4609/17, суддя Юзефович 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.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дачів в судове засідання Козаченко Олену Валентинівну, Курдюкову 
Юлію Валентинівну в справі № 433/1364/17 -2/433/754/17 за позовом 
ПАТ «Ощадбанк» до Козаченко Олени Валентинівни, Курдюкової Юлії 
Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 24 жовтня 2017 року о 09 годині 45 хвилин 
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Певна О.С.

Фастівський міськрайонний суд Київської області викликає в су-
дове засідання Глову Ігоря Григоровича як відповідача по цивільній 
справі № 381/3650/17 за позовом Конончук Світлани Станіславівни до 
Глови Ігоря Григоровича, треті особи: Фастівський об’єднаний місь-
кий військовий комісаріат, Міністерство оборони України про усунен-
ня від права на отримання державної грошової допомоги, пов’язаної 
зі смертю військовослужбовця.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 24 жов-
тня 2017 року на 08 год. 30 хв. за адресою: Київська область, м. Фас-
тів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засідан-
ня обов’язкова. Головуючий суддя Чернишова Є.Ю.

Суддя Є.Ю. Чернишова

Харківське обласне терито-
ріальне відділення Антимоно-
польного комітету України по-
відомляє про розміщення на 
офіційному веб-сайті Комітету 
(http://www.amc.gov.ua) вимо-
ги голови територіального відді-
лення від 31.07.2017 № 02-26/3-
2381 до ФОП Кіпящука Л.О. (ІПН 
– 3011923277) про надання ін-
формації.

Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за 
адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, каб. № 36 запрошує в 
судове засідання на 15 годин 00 хвилин 23 жовтня 2017 року Міні-
ну Альбіну Миколаївну – співвідповідача у справі № 580/1342/17 за 
позовною заявою Хоменка Павла Васильовича до Гринцівської сіль-
ської ради Лебединського району Сумської області, Мініної Альбіни 
Миколаївни про визначення додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини. У разі неявки співвідповідача Мініної A.M. 
без поважних причин, справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними матеріалами у справі.

Суддя В.А. Стеценко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області знаходиться цивільна справа № 185/7571/17 за по-
зовом Віслоцької Ганни Миколаївни до Віслоцького Олександра Віта-
лійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач викликається у судове засідання на 08.00 год. 23 жов-
тня 2017 року у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Гаврилов В.А.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.А. Гаврилов

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Аністратенка Станіслава Сергійовича по справі № 433/1416/17 
-2/433/778/17 за позовом Харківського національного медичного уні-
верситету до Аністратенка Станіслава Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться 24 жовтня 2017 р. о 09.00 за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5-А.

У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.  

Суддя О.С. Певна

Свідоцтво про право влас-
ності, видане Головним управ-
лінням житлового забезпечен-
ня виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська місь-
ка державна адміністрація) від 
30 червня 2006 року серія ЯЯЯ  
№ 680848, виданий на Григоро-
вич Лілію Степанівну, вважати 
втраченим.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпо-
відача в судове засідання Нікічкіна Петра Олександровича в справі  
№ 433/1430/17 -2/433/783/17 за позовом Нікічкіної Ніни Олександрів-
ни до Нікічкіна Петра Олександровича про визнання особи такою, що 
втратила право користування приміщенням.

Засідання відбудеться 24 жовтня 2017 року об 11 годині 30 хвилин 
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Певна О.С.
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Ходаківсько-

го Костянтина Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Лесі Укра-
їнки, 4, кв. 100, м. Житомир, про те, що судовий розгляд у цивільній справі за № про-
вадження 2/484/1122/17 за позовом Ходаківської Вікторії Геннадіївни до Ходаківсько-
го Костянтина Олександровича про стягнення аліментів, призначено на 23 жовтня 2017 
року об 11.00 год. На призначений час Ходаківському Костянтину Олександровичу слід 
з’явитися до суду за адресою: вул. Івана Виговського, 18, м. Первомайськ, Миколаїв-
ської області. При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розгляну-
тий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т.Ю. Фортуна

 Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 42000, Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 
23.10.2017 о 08:10 до Прядка Оксана Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 42006, Сумська обл., м. Ромни, вул. Садова, буд. 10) справа № 585/2407/17, 
суддя Євлах О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  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 прове-
дення судового засідання.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться: 23.10.2017 о 10:45 до Уралова Альона Вікторівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3б кв. 40) 
справа № 359/3724/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  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 прове-
дення судового засідання.
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Святошинський районний суд м. Києва ви-
кликає Сафанюка Олександра Вячеславовича, 
останнє відоме місце проживання: вул. Стро-
кача, буд. 9, м. Київ, у судове засідання щодо 
розгляду цивільної справи № 2/759/4828/17 за 
позовом Барчук Тетяни Анатоліївни до Сафа-
нюка Олександра Вячеславовича, третя особа: 
приватний нотаріус Київського міського нота-
ріального округу Красновська Тетяна Валеріїв-
на про визнання права власності на 1/6 частки 
квартири відбудеться 30 листопада 2017 року о 
12 год.40 хв.

Просимо гр. Сафанюка Олександра Вячесла-
вовича з’явитися до Святошинського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-А, зал № 3. Із собою мати документ, 
який посвідчує особу.

Суддя Величко Т.О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропе-

тровської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 

201) повідомляє Безпалу Анну Сергіївну, що 03 

листопада 2017 року об 11.00 годині відбудеть-

ся слухання цивільної справи № 182/3557/17 

(провадження 2/0182/2814/2017 року) за позо-

вом Нежданової Ольги Вікторівни до Безпалої 

Анни Сергіївни про стягнення безпідставно на-

бутого майна під головуванням судді Нікополь-

ського міськрайонного суду Кобеляцької-Шахо-

вал І.О.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинуваченого Колісніченка Миколу 
Петровича, 07.08.1949 року народження, який 
проживає по вул. Куйбишева, 15, кв. 167 в м. 
Сімферополь АР Крим, в підготовче судове за-
сідання за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні № 42016010000000229 за ч. 1 
ст. 111 КК України на 12.00 годину 26 жовтня 
2017 року в приміщенні суду на пр. Маяковсько-
го, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням 
судді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. У разі неявки об-
винуваченого в суд дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Шевченко Ірину Вікторів-
ну, 07.12.1976 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: Україна, АР Крим, смт 
Красногвардійське, вул. Чкалова, 6), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 
жовтня 2017 року о 09 год. 30 хв. Явка до суду є 
обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

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

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає як обвинуваченого Крючкова Ігоря Іго-
ровича, 31.01.1974 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Павленко, 2) у підготовче су-
дове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000002403 за ст. 111 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 26 жовтня 2017 року в 09.15 го-
дин в приміщенні Деснянського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, зал судових засідань № 2, під головуванням 
судді Броновицької О.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Броновицька О.В.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпат-
ської області повідомляє, що в провадженні су-
ду знаходиться цивільна справа № 308/3818-17  
за позовом Полуденного Романа Ігоровича до 
Полуденної Ольги Вікторівни про розірвання 
шлюбу.

Відповідачка Полуденна О.В. викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 30 лис-
топада 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпат-
ської області за адресою: м. Ужгород, вул. За-
горська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі від-
повідач вважається повідомленим про час та 
місце слухання справи.

Переконливо просимо з’явитися в судове за-
сідання.

Суддя В.Й. Данко

Хотинський районний суд Чернівецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 27 жовтня 2017 року о 14.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: м. Хотин, вул. Не-
залежності, 25А, Чернівецької області, Попови-
ча Дмитра Михайловича (останнє відоме міс-
це проживання за адресою: вул. Головна, 39, 
с. Анадоли, Хотинського району, Чернівець-
кої області), як відповідача по цивільній справі  
№ 724/1060/17, провадження № 2/724/633/17 за 
позовом Гандзюка Анатолія Ілліча до Беліч Юрія 
Михайловича, Поповича Дмитра Михайловича 
про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа буде розглядатись в його відсутності.

Суддя О.Г. Єфтеньєв

Білоцерківський міськрайонний суд Київ-

ської області викликає Писаревич Тетяну Ми-

хайлівну по цивільній справі № 357/8856/17, 

2/357/3181/17 за позовом Шевченка Віталія Во-

лодимировича до Писаревич Тетяни Михайлів-

ни, треті особи: Перша Білоцерківська міська 

державна нотаріальна контора, Некрасов Сергій 

Валентинович, про звільнення майна з-під аре-

шту 13 листопада 2017 року на 15 год. 30 хв. 

Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравне-

ва, 4а, зал суду № 4.

Суддя О.В. Бондаренко

Марківський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 03.10.2017 р. по цивільній 
справі № 417/4456/17 за позовом Тарасенко Ал-
ли Михайлівни, Тарасенка Дмитра Сергійовича 
до Бородавченко Тетяни Іванівни про усунення 
перешкод у користуванні власністю, визнання 
особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням та зняття з реєстрації, 
було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги 
задоволені частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Суддя А.Е. Дідоренко

Повідомляємо, що 10.01.2018 p. o 10.20 

год. в приміщенні Ужгородського міськра-

йонного суду за адресою: Закарпатська обл., 

м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя Бе-

дьо В.І.) буде розглядатися цивільна справа 

за позовом Глушкова Романа Сергійовича до 

Глушкова Сергія Миколайовича, з третьою 

особою Ужгородська міська рада про знят-

тя особи з реєстрації.

Суддя Бедьо В.І.

Власюк Євгенія Валентинівна, останнє ві-
доме місце проживання: Київська область, се-
лище Гостомель, вул. Соборна, 55, або м. Ки-
їв, вул. Милославська, 23, кв. 287, викликаєть-
ся до Тростянецького районного суду Вінниць-
кої області як відповідач по цивільній справі за 
позовом Майстренко Вадима Володимирови-
ча до Власюк Євгенії Валентинівни, Кіріяченко 
Олега Володимировича про стягнення боргу за 
непоставлену продукцію. Судове засідання від-
будеться 02 листопада 2017 року о 10.30 год. 
в приміщенні суду за адресою: Вінницька об-
ласть, Тростянецький район, смт Тростянець, 
вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній даних чи доказів.

Суддя Голопристанського районного су-

ду Херсонської області Данилевський М.А. 

повідомляє про слухання цивільної справи  

№ 654/1695/17-ц за позовною заявою Давід Оле-

на Василівна до Давід Єхезкель про стягнення 

аліментів, яке призначено до судового розгля-

ду на 06.11.2017 року об 11.30 год. за адресою:  

м. Гола Пристань, вул. Горького № 19, та ви-

кликає до суду як відповідача Давід Єхезкель, 

останнє відоме місцезнаходження: с. Чулаківка, 

вул. В. Заїки, 23, в разі неявки відповідача спра-

ва буде розглянута без його участі.

Суддя Данилевський М.А.

Бородянський районний суд Київської облас-

ті по цивільній справі за позовом Мангер Тетяни 

Анатоліївни до Мангера Антона Миколайовича 

про розірвання шлюбу, викликає до суду (адре-

са: Київська область, смт Бородянка, вул. Цен-

тральна, 315) Мангера Антона Миколайовича, 

який проживав за останньою відомою адресою: 

вул. Леніна, 41, с. Озера Бородянського району, 

Київської області, як відповідача на 24 листопа-

да 2017 року на 10 годину 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за ва-

шої відсутності.

Суддя Д. Унятицький

Оболонський районний суд міста Києва ви-
кликає як відповідача Кіфуляка Василя Мірчє-
вича (останнє відоме місце перебування: 98600, 
пер. Парусний, 9, кв. 33, м. Ялта, смт Гаспра, АР 
Крим) у судове засідання на 14.12.2017 року на 
09 год. 45 хв., у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «ЕНЕРГОБАНК» до Кіфуляка Василя 
Мірчєвича про стягнення заборгованості.

В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута у відсутність відповідача на підставі 
зібраних по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, 
каб. 21, суддя Яценко Н.О.

У провадженні Броварського міськрайонного 
суду Київської області перебуває цивільна спра-
ва за позовом Радченко Антоніни Олексіївни до 
Радченка Івана Ігоровича, третя особа: Бровар-
ська міська рада Київської області, про позбав-
лення батьківських прав.

Суд викликає як відповідача по даній спра-
ві Радченко Івана Ігоровича, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Пархоменка, 19, м. Брова-
ри, Київської області.

Розгляд справи відбудеться о 12 год. 00 хв. 
16 листопада 2017 року в залі суду за адресою: 
м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідача справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Змеу Олександра 
Сергійовича по цивільній справі № 425/1876/17;  
№ 2/425/512/17 за позовом Змеу Віри Анатолі-
ївни до Змеу Олександра Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу, у судове засідання, яке відбу-
деться 26 жовтня 2017 року о 12 год. 00 хв. в 
приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без вашої участі 
згідно ст. 169 Цивільно-процесуального кодек-
су України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Миру, 34.

Суддя Є.О. Романовський

Сватівський районний суд Луганської облас-

ті викликає Безбородих Ірину Сергіївну як відпо-

відача у цивільній справі № 426/13844/17 за по-

зовом Безбородих Володимира Миколайовича 

до Безбородих Ірини Сергіївни про розірвання 

шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 01 

листопада 2017 року о 15.00 год. в приміщенні 

суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 

50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, 

суд проведе розгляд справи без участі відпові-

дача.

Суддя С.М. Скрипник

Новопсковський районний суд Луганської 
області викликає Тітарева Вячеслава Микола-
йовича, як відповідача у судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом Міши-
ної Оксани Володимирівни до Тітарева Вячесла-
ва Миколайовича про стягнення аліментів, яке 
відбудеться 26 жовтня 2017 року о 08 год. 15 
хв. (резервна дата судового засідання 02 лис-
топада 2017 року о 08 год. 15 хв.) в приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: 
вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської 
області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Марківський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 25.09.2017 р. по цивільній 
справі № 417/4136/17 за позовом Гетьмансько-
го Івана Тимофійовича до Гетьманської Тетяни 
Василівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщен-
ням було ухвалено заочне рішення, позовні ви-
моги задоволено повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Суддя А.Е. Дідоренко

Обухівський районний суд Київської облас-
ті по цивільній справі 2-1172/17 за позовом Ви-
конавчого комітету Обухівської міської ради ви-
кликає як відповідача Германчук Олену Мико-
лаївну на 08 листопада 2017 року на 10 годи-
ну 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуван-
ням судді Потабенко Л.В. в приміщенні Обухів-
ського районного суду Київської області, що 
розташоване за адресою: Київська обл., м. Обу-
хів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута у її відсутність на підста-
ві наявних у справі доказів.

Суддя Л.В. Потабенко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кримі-

нальне провадження № 426/12554/17 стосовно Турла Андрія Васильовича, 08.09.1968 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Турла А.В. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, смт Юві-
лейне, вул. Садова, буд. 5, кв. 13.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Турла А.В. у судове засідання, яке відбудеться 23 жовтня 2017 року о 09.30 
год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник С.М., 
судді Попова О.М., Половинка В.О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває криміналь-

не провадження № 426/11506/16s стосовно Ляміна Дмитра Леонідовича, 04.10.1972 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Ворошилова, буд. 7, кв. 
37, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, 
вул. Московська, буд. 1, кв. 380, Дмитрова Геннадія Миколайовича, 09.02.1967 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних Ленінців, буд. 27, 
кв. 17, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області 
викликає Ляміна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима Ігоровича, Дмитрова Геннадія Ми-
колайовича у судове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2017 року о 10.00 год. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник С.М., 
судді Половинка В.О., Юрченко C.O.

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, кв. 60 ро-
ків СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами кримінального провадження № 425\1486\17, 
1-кп\425\266\17, на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю.О. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно прибути до підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 25 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Бол-
бочана, 8, корпус 1) викликається відповідач - Уповноважена особа Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ 
КБ «ПриватБанк» Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому засідан-
ні в адміністративній справі №826/7696/17 за позовом Компанії CLARESHOLM 
MARKETING LTD про визнання протиправними та скасування рішень. Розгляд 
справи №826/7696/17 призначений на 12.12.2017 р. о 09 год. 50 хв. Справа бу-
де розглядатись під головуванням судді Григорович П.О. за адресою: м. Київ, вул. 
Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання №3. В разі неявки Уповнова-
женої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде 
розглядатися у її відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Сиро-
та Тетяни Євгенівни до Сирота Сергій Сергійовича про розірвання шлюбу. Відпові-
дач по справі Сирота Сергій Сергійович, останнє відоме місце проживання: Луган-
ська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вулиця Пушкіна, будинок № 28, ви-
кликається на 24 жовтня 2017 року на 10 годину 30 хвилин до Слов’янського місь-
крайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т.А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Лісого-
рової Юлії Романівни до Лісогорова Артура Валерійовича про розірвання шлюбу. 
Відповідач по справі Лісогоров Артур Валерійович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка, вулиця Р. Зорге, будинок № 24, квартира  
№ 5, викликається на 25 жовтня 2017 року на 13 годину 00 хвилин до Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т.А.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Балана Олега 
Анатолійовича, який проживає: м. Одеса, вул. Багріць-
ка, 3 по справі за позовом Балан Анатолія Васильови-
ча до Балана Олега Анатолійовича про визнання права 
власності на нерухоме майно за набувальною давністю.

Судове засідання відбудеться 02 листопада 2017 ро-
ку об 11 год. 45 хв. в приміщенні Уманського міськра-
йонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя А.Б. Коваль

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 

області за адресою: Миколаївська область, м. Воз-

несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18 викликає Ба-

грін Наталію Андріївну як відповідача в судове засі-

дання, яке відбудеться 31.10.2017 року о 10.00 го-

дині за позовом Фоміних Сергія Сергійовича до Ба-

грін Наталії Андріївни про визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщен-

ням.

Суддя Висоцька Г.А.

Ірпінський міський суд викликає Балюка Олега Гри-
горовича, останнє відоме місце проживання: Київська 
область, м. Буча, вул. Патріотів, 27Б, як відповідача по 
справі за позовом Михайленко Олени Юріївни до Балю-
ка Олега Григоровича про стягнення матеріальних збит-
ків, в судове засідання, яке відбудеться 17.11.2017 р. о 
15 год. 10 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду, 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки 
справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасни-
ки процесу вважаються належним чином повідомлени-
ми про дату судового засідання.

Суддя Н.Ф. Карабаза

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового 
провадження викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володи-
мировича, 19.08.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріала-
ми кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на підста-
ві обвинувального акта відносно Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до підготовчого судо-
вого засідання, яке відбудеться 25 жовтня 2017 року о 12 год. 00 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська
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В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Марі-
уполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна 
справа за позовом Шевченко Валентини Сергіївни 
до Лебедева Едуарда Васильовича, третя особа: До-
ан Максим Тієнович про втрату права користування 
жилим приміщенням.

Відповідач:
Лебедєв Едуард Васильович, що зареєстрова-

ний за адресою: 87500, Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Зелінського, 55-30, викликається для 
участі у розгляді справи, який відбудеться 23 жов-
тня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 
19, 24.

Суддя Скрипниченко Т.І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, № 157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/3587/17 за обвинувачен-
ням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомир-
ська, буд. 15, кв. 6, викликається до суду на 14 го-
дину 00 хвилин 25 жовтня 2017 року (корп. № 1, 
каб. № 12) для участі у підготовчому судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/3380/17 за позовом Сідорової Ольги Сергі-
ївни до Сідорова Олексія Миколайовича про розі-
рвання шлюбу.

Відповідач у справі Сідоров Олексій Миколайо-
вич, 04.11.1979 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької об-
ласті, вул. Коккінакі, буд. 67, кв. 2, викликається до 
суду на 24 жовтня 2017 року о 09.50 годині, каб.  
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя О.С. Малінов

В провадженні Міловського районного суду 
Луганської області перебуває кримінальне про-
вадження № 418/561/17 відносно Ковальчук Га-
лини Леонідівни, 20.10.1970 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Ковальчук Г.Л. зареєстрована 
за адресою: 2-й Мікрорайон, 24/28, м. Красний 
Луч, Луганська область.

Для розгляду справи по суті обвинуваченій 
Ковальчук Г.Л. необхідно прибути о 13 годині 30 
хвилин 24 жовтня 2017 року у підготовче судо-
ве засідання до залу суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 124, смт Мілове, Міловський район, 
Луганська область.

Суддя С.І. Чехов

Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Бєлоусову Антоніну Пе-
трівну як відповідача у цивільній справі  
№ 426/12624/17 за позовом Бєлоусова Во-
лодимира Івановича до Бєлоусової Антоніни 
Петрівни про розірвання шлюбу в судове за-
сідання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 ро-
ку о 09.30 год. в приміщенні суду за адресою: 
Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд проведе розгляд справи без участі відпо-
відача.

Суддя С.М. Скрипник

Приморський районний суд м.Одеси (адреса 
суду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул.Балків-
ська, 33) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться  27.10.2017 
о 10:30 до Щастлива Оксана Леонідівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Романа Кармена, буд. 13, кв. 34) 
справа № 522/16580/17, суддя Шенцева О. П.

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.

Чуднівський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 13200, Житомирська обл., 
смт Чуднів, вул. 50 років Жовтня, 3) викликає 
відповідача за позовом ПАТ Акцентбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  08.11.2017 о 10:20 до Соловйов 
Олександр Олегович (останнє відоме місце реє-
страції: 13260, Житомирська обл., Чуднівський 
р-н, с. Троща, вул. Загребельна, буд. 31) справа 
№ 294/1176/17, суддя Мандро 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.

Кремінський районний суд Луганської об-

ласті, що розташований за адресою: Луган-

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

кликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябіні-

на Валентина Івановича як обвинувачених в 

судове засідання по кримінальному прова-

дженню № 414/1899/15-к, провадження №1-

кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іва-

нівни та Рябініна Валентина Івановича, обви-

нувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що від-

будеться 24 жовтня 2017 року о 09 годині 30 

хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Бабенка Олега Анатолі-
йовича як відповідача у цивільній справі  
№ 426/12696/17 за позовом Бабенко Олени 
Леонідівни до Бабенка Олега Анатолійови-
ча про розірвання шлюбу в судове засідан-
ня, яке відбудеться 24 жовтня 2017 року о 
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд проведе розгляд справи без участі відпо-
відача.

Суддя С.М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Рогачова Дмитра Володи-
мировича як відповідача у цивільній справі  
№ 426/12941/17 за позовом Рогачової Анас-
тасії Сергіївни до Рогачова Дмитра Володи-
мировича про стягнення аліментів в судове 
засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 
року о 10.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд проведе розгляд справи без участі відпо-
відача.

Суддя С.М. Скрипник

Селидівський міський суд Донецької області 
(адреса суду: 85401, Донецька обл., м. Селидо-
ве,  вул. Пушкіна, 4) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться    
07.12.2017 о 15:00 до Чередниченко Вікторія 
Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
85488, Донецька обл., Селидівський р-н, м. Гір-
ник, вул. Рєпіна, буд. 34) справа № 242/2873/17, 
суддя Капітонов В. 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.

Крижопільський районний суд Вінниць-
кої обл. (адреса суду: 24600, Вінницька обл., 
м. Крижопіль, вул. Карла Маркса, 23) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться   21.11.2017 об 11:00 
до Кульчевська Свiтлана Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 24600, Вiнницька обл., 
смт Крижопiль, вул. Горького, буд. 24) справа № 
134/1033/17, суддя Зарічанський В. Г.

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

Києво-Святошинський районний суд Київ-
ської області повідомляє як відповідача Карпу-
нець Дмитра Альмировича про те, що розгляд 
цивільної справи за позовом Приватного акціо-
нерного товариства «Акціонерна страхова ком-
панія «ІНГО Україна» до Карпунець Дмитра Аль-
мировича про відшкодування шкоди в порядку 
регресу відбудеться о 09 год. 40 хв. 20 листо-
пада 2017 року в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, який 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельни-
ченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за вашої відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя А.Я. Волчко

Овідіопольський районний суд Одеської об-
ласті повідомляє, що в Овідіопольському район-
ному суді Одеської області суддею Гандзій Д.М. 
14.12.2017 року о 10.00 год. буде слухатися ци-
вільна справа № 509/3309/17 за позовом Мако-
вей Івана Павловича до Маковей Лілії Сергіївни 
про розірвання шлюбу.

Овідіопольський районний суд Одеської об-
ласті пропонує Маковей Лілії Сергіївні надати 
заперечення та всі наявні у неї докази у спра-
ві особисто або через представника. У разі не-
явки Маковей Лілії Сергіївни в судове засідан-
ня справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Гандзій Д.М.

Центральний районний суд м. Миколаєва по-
відомляє, що слухання цивільної справи за по-
зовом Сич Надії Микитівни до Шевчук Марини 
Леонідівни про визнання договору купівлі-про-
дажу квартири недійсним та повернення сто-
рін до первісного стану (останнє відоме місце 
проживання: 54036, м. Миколаїв, вул. Очаків-
ська, 172-а) призначено на 21.11.2017 року о 
14.00 год.

У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 
41/12.

Суддя Н.П. Черенкова

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Тітову Олену Василівну, 30.05.1971 р/н, міс-
це  реєстрації якої по м. Києву та Київській об-
ласті не встановлено, останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ко-
вильна, 44, кв. 84, як відповідача по цивільній 
справі за позовом ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» до Тітової Олени Васи-
лівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться під головуван-
ням судді Коренюк A.M. о 14 год. 30 хв. 16 січ-
ня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відпо-
відачка Тітова Олена Василівна вважається по-
відомленою про час та місце розгляду справи.

Суддя А.М. Коренюк

Вишгородський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що в провадженні суду роз-
глядається цивільна справа № 363/2468/17 за 
позовом Яременко Галини Василівни до Яре-
менко Романа Івановича, третя особа: Опікун-
ська рада при Демидівській сільській раді Виш-
городського району Київської області про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 
2017 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: Ки-
ївська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, 
кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Яременка Р.І. без 
поважних причин справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Вишгородський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що в провадженні суду роз-
глядається цивільна справа № 363/2467/17 за 
позовом Яременко Галини Василівни до Яре-
менка Романа Івановича про стягнення алімен-
тів.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 
2017 року о 15 годині 30 хвилин за адресою: Ки-
ївська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, 
кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Яременка Р.І. без 
поважних причин справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Василівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання Коробчен-
ка Олександра Олександровича, 17.08.1987 
р.н., який проживає за адресою: вул. Осіння, 
2, с. Знам’янка Знам’янського району Кіров-
ської області, як відповідача по цивільній справі  
№ 2/311/1018/2017 (Справа № 311/2328/17) за 
позовом Коробченко Анни Сергіївни до Короб-
ченка Олександра Олександровича про розі-
рвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 06 
листопада 2017 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Василівського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: вул. Державна, 2, м. Ва-
силівка, Запорізька область.

Суддя С. П. Пушкарьова

Суворовський районний суд м. Одеси викли-

кає як відповідача Саєд БаширАхмада Шах за 

позовом Саєд Ольги Петрівни до Саєд Башир 

Ахмада Шах про стягнення аліментів. Судове за-

сідання відбудеться 01.11.2017 р. о 12 год. 15 

хв. у приміщенні Суворовського районного су-

ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-

морського козацтва, 68 зала судових засідань  

№ 8. У разі неявки Саєд БаширАхмада Шах су-

дове засідання буде проведене у його відсут-

ність.

Суддя С.С. Аліна

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Шулєву Наталію Валеріївну, яка 
мешкає: Луганська область, м. Антрацит, вул. 9 
Травня, 2/62, як відповідача у судове засідання 
по цивільній справі № 431/4107/17 проваджен-
ня № 2/431/1457/17 за позовом Шулєва А.О. до 
Шулєвої Н.В. про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 02 листопада 2017 р. о 08.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У разі неявки 
на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Калинівський районний суд Вінницької об-
ласті викликає Стаська Руслана Олеговича, 
20.08.1990 року народження, місце знаходжен-
ня якого невідоме (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Ушинського, 34/124) по ци-
вільній справі за позовом Кулик Ірини Володи-
мирівни до Стаська Руслана Олеговича про ви-
знання батьківства.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 
2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70, 
Вінницької області.

У разі неявки, відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Павленко І.В.

У провадженні Павлоградського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області знаходить-
ся цивільна справа № 185/6623/17 за позовом 
Ільченко Вероніки Павлівни до Ільченка Олек-
сандра Ігоровича, Чернявської Олени Ігорівни 
про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

Відповідачі викликаються у судове засідан-
ня на 11.30 год. 02 листопада 2017 року у при-
міщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області: Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
буд.135, кабінет № 409. Суддя Перекопський 
М.М.

Після опублікування оголошення в пресі від-
повідачі вважаються повідомленими про дату, 
час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя В.А. Гаврилов

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відповіда-
ча по цивільній справі № 409/1825/17 за позо-
вом Бондаренка Станіслава Ілліча до Луганської 
міської ради про визнання права власності на 
квартиру.

Судове засідання відбудеться 03.11.2017 ро-
ку о 14.30 год. (резервна дата на 17.11.2017 ро-
ку на 14.30 год. ) в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідач Луганська місь-
ка рада, адреса: вул. Коцюбинського, буд. 14, м. 
Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Максименко О.Ю.

Марківський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 27.09.2017 р. по цивіль-
ній справі № 417/4266/17 за позовною заявою 
Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГО-
БАНК» до Горобинського Володимира Петро-
вича про стягнення заборгованості було ухвале-
но заочне рішення, позовні вимоги задоволені 
частково (Суддя Дідоренко А.Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Суддя А.Е. Дідоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Золотарьової Надії 
Володимирівни до Золотарьова Сергія Сергійовича про розірвання шлю-
бу. Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті.

Золотарьов Сергій Сергійович, 01.01.1982 року народження, мешкає за 
адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Садова, буд. 68, кв. 10 
на 23 жовтня 2017 року на 10.30 годину.

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 Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/3082/2017 
за позовом Дуданової Ольги Геннадіївни до Дуданова Олександра Во-
лодимировича про позбавлення батьківських прав.

Відповідач Дуданов Олександр Володимирович (останнє відоме 
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Соледар, вул. 
Маяковського 2/4) викликається 23 жовтня 2017 року на 15.30 годину 
до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.М. Медінцева

Дзержинський міський суд 
Донецької області викликає Ка-
лину Сергія Анатолійовича по 
кримінальному провадженню  
№ 591/3415/17 як обвинува-
ченого у вчиненні злочину за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеть-
ся 25.10.2017 року о 09.30 го-
дині. Явка обвинуваченого 
обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Втрачений паспорт грома-

дянина України СН 051884 ви-

даний Дарницьким РУ ГУ МВС 

у м. Києві від 14.12.1995 року 

на ім’я Федина Іван Миколайо-

вич, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво на спад-

щину на 1/2 частину домоволо-

діння за адресою: м. Київ, вул. 

Добрий шлях, 46, на ім’я Мель-

ник Маргарити Олегівни, вида-

не другою державною нотарі-

альною конторою, вважати не-

дійсним.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як 
відповідача Соломко Людмилу Володимирівну, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Ващенка, 3, кв. 358, 
в судове засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. під головуванням судді Ан О.В. (зал с/з  
№ 22, вул. Грушевського,17, м. Вінниця), у цивільній спра-
ві № 127/17466/17 за позовом ПАТ «Кредобанк» до Музира 
Є.О., Соломко Л.В. про звернення стягнення на предмет іпо-
теки, у випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без участі відповідача.

Суддя Ан О.В

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Європей-

ська, 7, каб. № 27) викликає у судове засідання, яке відбу-

деться 25.10.2017 року о 09 год. 15 хв. каб. № 27, як відпо-

відача Паршичеву Карину Олександрівну по цивільній спра-

ві № 333/3284/17 за позовом Паршичевої О.П. до Паршиче-

вої К.О. про визнання особи такою, що втратила право ко-

ристування житлом.

У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута 

за її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя І.Й. Наумова

Приморський районний суд м. Одеси викликає Па-

пірного Віталія Олександровича як відповідача по справі  

№ 522/5777/17-ц за позовом Публічного акціонерного то-

вариства «Кредобанк» до Загорнюка Андрія Миколайови-

ча, Папірного Віталія Олександровича про витребування та 

звернення стягнення на предмет застави. Засідання відбу-

деться 23.10.2017 р. о 14.15 год. в приміщенні Приморсько-

го райсуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 

33 зал № 212.

Суддя В.І. Загороднюк

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 01 листопада 2017 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 48 (Суд-
дя Мельничик Ю.С.), відбудеться розгляд цивільної справи  
№ 401/1745/17-ц; 2/401/1134/17 за позовною заявою Дека-
ненко Анастасії Олександрівни до Деканенка Олексія Олего-
вича про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається як відповідач Деканенко 
Олексій Олегович, 20.09.1976 р.н.

Суддя Ю.С. Мельничик
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Артемівськ-енергія» 
до Морарь Галини Іванівни, Вострикової Ірини Владиславів-
ни, Девицької Світлани Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності за теплову енергію.

Відповідачі по справі: Морарь Галина Іванівна, 02.07.1952 
року народження, мешкає: м. Бахмут, вул. Ювілейна, 73/58, 
Вострикова Ірина Владиславівна, 18.08.1973 року народжен-
ня, мешкає: м. Бахмут, вул. Ювілейна, 111/14, Девицька Світ-
лана Анатоліївна, 02.07.1975 року народження, мешкає:  
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 24/17, викликаються на 25.10.2017 
року на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, во-
ни повинні повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська 
буд. 39А) розглядає позовну заяву Ричагівської В.О. до Ри-
чагівського О.М. про розірвання шлюбу.

Відповідач Ричагівський Олександр Миколайович, 
15.08.1987 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька обл.,  
м. Харцизьк, вул. Гвардійська, 24, викликається на 23.10.2017 
року о 10.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних да-
них чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Скиба Сергія Анатолійовича, Скиба Юлії Сер-
гіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Скиба Сергій Анатолійович, 
31.10.1991 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Ай-
вазовського, 66/27, та Скиба Юлія Сергіївна, 27.01.1991 року 
народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Новогорна, 5, викли-
каються на 23.10.2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, 
кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, во-
ни повинні повідомній суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Кобзар Олександр Вікторович, 10.06.1970 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації якого: Донецька обл., м. Зугрес, вул. 
Гвардєйська, буд. 30а, місце проживання: м. Зугрес, вул. Со-
вєтська, 3/21, та Кобзар Валентина Сергіївна, 01.08.1975 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації якої: м. Зугрес, вул. Совєт-
ська, 3/21 викликаються до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області у зв’язку з розглядом заяви То-
вариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компа-
нія «Кредит-Капітал» по цивільній справі № 227/6547/15-ц за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Кобзар Олександра Вікто-
ровича, Кобзар Валентини Сергіївни, третя особа: Харцизь-
кий ВДВС, про заміну сторони виконавчого провадження. 
Судове засідання відбудеться 25.10.2017 року о 13.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добро-
пілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неявки відповіда-
чів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1). Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Сальник С.П. (зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Трипіль-
ська, буд. 1, проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 52), викликається 
на 23.10.2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі 
у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.;

2). Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст.258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв 
Д.С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 
228), викликається на 25.10.2017 року на 09.00 год. до су-
ду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Нємиш Н.В.;

3). Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена 
Голова І.Д. (зареєстрована: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 
54) викликається на 30.10.2017 року на 09.00 год. до суду, 
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Нємиш Н.В.;

4). Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Кляночкін О.В. (зареєстро-
ваний за адресою: м. Бахмут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30, 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 80), виклика-
ється на 30.10.2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

3 моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Голова суду Є.В. Челюбєєв

Вільнянський районний суд Запорізької області викли-

кає Дем’янова Віталія Володимировича, 18.09.1980 р.н., 

який зареєстрований за адресою: 70002, Україна, Запорізь-

ка область, м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, остан-

нє відоме суду місце мешкання: Україна, 70002, Запорізь-

ка область, м. Вільнянськ, вул. Першотравнева, 33 в судо-

ве засідання по спеціальному кримінальному провадженню  

№ 1-кп/314/121/2017 (№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням 

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-

їни, яке відбудеться 06 листопада 2017 року о 13.30 год. в 

приміщенні Вільнянського районного суду Запорізької об-

ласті (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Боча-

рова, 4, кабінет № 5), для участі у розгляді спеціального кри-

мінального провадження. Головуючий суддя Кіяшко В.О.,  

судді: Беспалько Т.Д., Кофанов А.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублі-

кування повістки про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 

вважається належним чином ознайомленим і її змістом.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 
74 ЦПК України викликає в судове засідання на 09 годину 
00 хвилин 02 листопада 2017 року як відповідача Лутченка 
Сергія Миколайовича, 07.03.1987 року народження, остан-
нє відоме місце перебування: вул. Дружби, буд, 64, с. Ко-
личівка Чернігівського району Чернігівської області по ци-
вільній справі за позовом Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «Грандвіс» до Лутченка Сергія Ми-
колайовича про відшкодування в порядку регресу витрат, 
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, третя 
особа на стороні відповідача: Приватне акціонерне товари-
ство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА».

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: м. Чернігів Чернігівської області, вул. Хлібопекарська, 4 
під головуванням судді Криворученко Д.П.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності ві-
домостей про причини неявки відповідача Лутченка Сергія 
Миколайовича, вважати відповідача повідомленим належ-
ним чином, або причину неявки буде визнано судом непо-
важною, справу буде розглянуто без його участі на підставі 
наявних в ній даних чи доказів.

Суддя Д.П. Криворученко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 4201505000000046 (номер справи № 1-кп/243/46/2017) за 
обвинуваченням Сталенного Владислава Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті Хаустова Т.А. викликає як обвинуваченого Сталенно-
го Владислава Юрійовича, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок  
№ 162, квартира № 47 у судове засідання, яке відбудеться 25 
жовтня 2017 року о 15 годині 30 хвилин у залі судового за-
сідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя Т.А. Хаустова

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Балківська, 33) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться   27.10.2017 о 
10:45 до Пасечнік Микола Палікарпович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, 
буд. 28, кв. 6) справа № 522/16576/17, суддя Шенцева О. 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.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом Ювмато-
ва Ігоря Вікторовича до:

Відповідач Ювматова Олена Миколаївна, останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Корчагіна, буд. 22, кв. 102, викликається 24 жов-
тня 2017 року о 09 год. 40 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Мокроусової Людмили Василівни до Мокроусова Олексія Вікторовича про 
розірвання шлюбу.

Відповідач Мокроусов Олексій Вікторович (остання відома адреса: 86700, До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Гайдара, буд. 32) викликається на 08 год. 30 хв. 
23 жовтня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для 
участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду письмові 
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи необхідно 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутнос-
ті на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Пози-
ка» до Андреєва Євгена Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Андреєв Євген Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
86704, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Адамця, буд. 60, кв. 2) викликається на 
08 год. 30 хв. 23 жовтня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується нада-
ти суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Мацишин Л.С.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що о 
09.00 годині 25 жовтня 2017 року призначено судовий розгляд по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Володимировича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, в якому на підставі ухвали суду від 26.04.2017 року здійсню-
ється спеціальне судове провадження.

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 міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, 20, Донецької області.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений Церковніков Ф.В. вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Бородавка К.П.

На підставі Конвенції про правову допомогу та право-
ві відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 
1993 року на виконанні у Артемівського міськрайонного су-
ду Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, буд. 5) знаходиться клопотання Комунального 
дочірнього виробничого унітарного підприємства «Жилищ-
ник Минщини» (Державне підприємство) про визнання та 
надання дозволу на примусове виконання на території Укра-
їни рішення суду Мінського району Мінської області Респу-
бліки Білорусь від 25 листопада 2014 року про стягнення за-
боргованості за сплату комунальних послуг та пені з Філю-
шина Сергія Віталійовича.

Боржник по справі: Філюшин Сергій Віталійович (останнє 
відоме суду місце перебування за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, сел. Оленівка, вул. Ялтинська, буд. 2а) виклика-
ється 25 жовтня 2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду, 
каб. 301, для участі в розгляді клопотання по суті.

Суддя Конопленко О.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Ільїна Ігоря Володимировича до Ільїна 
Володимира Юрійовича про стягнення аліментів на утриман-
ня повнолітньої дитини, яка продовжує навчання.

Відповідач у справі Ільїн Володимир Юрійович, зареєстро-
ваний за адресою: 84500, Донецька область, Бахмутський ра-
йон, с. Опитне, вул. Українська, 4/6, викликається в судове за-
сідання, призначене на 16 год. 30 хв. 24.10.2017 р., до суду, 
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться за його відсут-
ності.

Суддя Чопик О.П.

Дружківський міський суд Донецької обл. 
(84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) роз-
глядає цивільну справу № 2/229/1516/2017 ЄУН 
229/3063/17 за позовом Мунжиу Світлани Сер-
гіївни до Мунжиу Діоніса про розірвання шлю-
бу. Відповідач у справі Мунжиу Діоніс, 11 серпня 
1983 року народження (останнє місце прожи-
вання: 84200, Донецька область, м. Дружківка, 
вул. Соборна, 40-43), викликається на 25 жов-
тня 2017 року на 09.00 годину до суду, зал № 7, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення  щодо позову та докази. В разі неявки 
відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Рагозіна С.О.

Дружківський міський суд Донецької обл. 
(84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) роз-
глядає цивільну справу № 2/229/1496/2017 ЄУН 
229/3018/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «Приватбанк» 
до Чебукіна Артема Сергійовича про стягнен-
ня заборгованості. Відповідач у справі Чебукін 
Артем Сергійович, 19 березня 1989 року наро-
дження (останнє місце проживання: 84205, До-
нецька область, м. Дружківка, вул. Педагогічна, 
буд. № 1), викликається на 23 жовтня 2017 ро-
ку на 08.30 годину до суду, зал № 7, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення  щодо позову та докази. В разі неявки 
відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Рагозіна С.О.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Яновсько-
го Віктора Вікторовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 
КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікто-
ровичу, 25.08.1988 року народження, уроджен-
цю м. Дружківка Донецької області, який про-
живає за адресою: вул. Перемоги, 32, с. Щер-
бинівка, м. Торецьк Донецької області, необхід-
но з’явитися в підготовче судове засідання, яке 
призначено на 23 жовтня 2017 року, на 14.00 
годину в приміщення Краматорського міського 
суду Донецької області за вищевказаною адре-
сою. 

Головуючий суддя Лутай A.M.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає кримінальне провадження № 233/66/17 
за обвинуваченням Чемес О.Б. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес 
Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, с. Ку-
рахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично 
мешкає за адресою: Донецька область, м. Гірник, 
вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до су-
ду на 14 годину 00 хвилин 24 жовтня 2017 року 
(корп. № 1, каб. № 12) для участі у судовому засі-
данні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Красноармійським міськрайонним судом До-
нецької області здійснюється спеціальне судове 
провадження за кримінальним провадженням 
щодо Онищенка Івана Олександровича, обвину-
ваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготов-
чий розгляд якого відкладений на 16.00 год. 23 
жовтня 2017 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олексан-
дровичу необхідно з’явитись до зали судового 
засідання № 6 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 85302, 
Донецька область, м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20 на 16.00 год. 23 жовтня 2017 року та на 
08.30 год. 01 листопада 2017 року.

Суддя Стоілова Т.В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. 
Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1487/2017 ЄУН 229/3007/17 за позовом Пу-
блічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк 
«Приватбанк» до Гайдукової Олени Миколаївни про 
стягнення заборгованості. Відповідач у справі Гайдуко-
ва Олена Миколаївна, 26 липня 1983 року народження 
(останнє місце проживання: 84200, Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Київська, буд. № 3, кв. № 5), виклика-
ється на 23 жовтня 2017 року на 08.30 годину до суду, 
зал № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення  
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутність.

Суддя Рагозіна С.О.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Русакової Тетяни Ва-
силівни до Русакова Валерія Юрійовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням.

Відповідач Русаков Валерій Юрійович, останнє відо-
ме місце реєстрації: с. Богородичне Донецької області, 
вул. Підгорна, буд. 6, викликається 23 жовтня 2017 ро-
ку о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/1646/2017 за позовом Пімонова Вікто-
ра Олександровича до Рижова Сергія Михайловича про 
усунення перешкод користування власністю. Відповідач 
у справі Рижов Сергій Михайлович, 14 грудня 1957 ро-
ку народження (останнє місце проживання: м. Дружків-
ка, Донецька обл., вул. Челюскінців, 24), викликається 
на 25 жовтня 2017 р. на 09.00 годину до суду, зал судо-
вого засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутності.

Суддя А.Л. Гонтар

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області 
(87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає спра-
ву у рамках спеціального судового провадження за кримінальним прова-
дженням за № 22014050000000470 відносно Бєляніна Юрія Івановича, 
26.01.1959 року народження, який обвинувачується у вчиненні злочинів, 
передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бєлянін Юрій Іванович, який зареєстрований за  адре-
сою: Донецька область, місто Мирноград, м-н Світлий, 5-6, викликається 
на 08.30 годину на 25.10.2017 року у кабінет № 205 для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Міхєєва І.М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +12  +17 Черкаська +6 +11 +12  +17
Житомирська +6 +11 +12  +17 Кіровоградська +6 +11 +12  +17
Чернігівська +4  +9 +10  +15 Полтавська +6 +11 +12  +17
Сумська +4  +9 +10  +15 Дніпропетровська +6 +11 +14  +19
Закарпатська +6 +11 +16  +21 Одеська +6 +11 +15  +20
Рівненська +6 +11 +12  +17 Миколаївська +6 +11 +15  +20
Львівська +6 +11 +15  +20 Херсонська +6 +11 +14  +19
Івано-Франківська +6 +11 +15  +20 Запорізька +6 +11 +12  +17
Волинська +6 +11 +12  +17 Харківська +6 +11 +12  +17
Хмельницька +6 +11 +15  +20 Донецька +6 +11 +12  +17
Чернівецька +6 +11 +16  +21 Луганська +6 +11 +12  +17
Тернопільська +6 +11 +15  +20 Крим +8  +13 +15  +20
Вінницька +6 +11 +16  +21 Київ +8    +10 +14  +16
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6..11
15..20 6..11
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На світлинах — неповторні
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ. У Миколаєві відкрили фотовиставку 
про особливих дітей

Олена ІВАШКО,  
«Урядовий кур’єр»

Мета фотопроекту «Ми 
— неповторні», який 

днями відкрився в Мико-
лаївському міському пала-
ці культури і мистецтв, — 
показати, що діти й дорос-
лі з особливими потребами 
— повноцінні члени суспіль-
ства на рівні з іншими грома-
дянами. Адже вони прекрас-
ні, життєрадісні, щасливі й 
надихають інших бажанням 
жити. 

Ідею проведення виставки 
реалізували фотограф На-
талія Пігур, громадські бла-
годійні організації, які опі-
куються проблемами людей 
з особливими потребами. На 
фото зображено дітей з ва-
дами зору та слуху, синдро-
мом Дауна, аутизмом, хво-
рих на ДЦП. Фотовиставка 

присвячена і батькам дітей 
з обмеженими можливостя-
ми, які як ніхто інший відчу-
вають власну роль, виховую-
чи синів і доньок. 

Робота над проектом три-
вала майже півроку. Як за-
значає Наталія Пігур, пра-
цювати з цими сонячними 
позитивними дітьми та їхні-
ми мужніми батьками було 
цікаво і легко. 

«Кожна дитина непо-
вторна, — ділиться Ната-
лія. — Тож намагалася з по-
зитивної точки зору зобра-
зити життя дітей. А воно в 
них яскраве, різноманітне, із 
проблемами, успіхами та пе-
ремогами. За час спілкуван-
ня з дітьми та їхніми батька-
ми ми стали друзями».

Виставка справляє неймо-
вірне емоційне враження: 
немає смутку чи жалю, а є 
радість від милування усміх-

неними обличчями. Усіх ді-
тей зображено на тлі гар-
ної природи. Хтось у виши-
ванках, хтось із маленьки-
ми тваринками, хтось із кінь-
ми. Вийшло дуже органічно і 
художньо. Під кожною світ-
линою — коротка розповідь 
про героя, його захоплення 
та мрії. Десятирічна Поліна 
мріє зайнятися танцями на 
візках, її ровесник Максим 
хоче стати кінозіркою, шес-
тирічний Сашко захоплю-
ється живописом та артте-
рапією, а десятирічна Софія 
протягом проекту вже реалі-
зувала свою мрію — почала 
займатися балетом. 

Як зазначає одна з орга-
нізаторів виставки Наталія 
Кучеренко, яка виховує осо-
бливого сина, ставлення до 
цієї соціальної групи як до 
пацієнтів, що викликають 
почуття смутку і жалощів, 

змінюється на розуміння то-
го, що інвалідність не зава-
жає людині бути цікавою та 
корисною. 

«Ми намагалися зроби-
ти все можливе, щоб зміни-
ти негативні стереотипи про 
людей з особливими потре-
бами на позитив та добру 
усмішку», — наголосила во-
на.

Начальник департаменту 
праці та соціального захисту 
населення Миколаївського 
міськвиконкому Сергій Бон-
даренко зазначив: «Радий, 
що в Миколаєві є гідні умо-
ви для людей з обмеженими 
можливостями: реабіліта-
ційні центри, автотранспорт, 
пандуси. Працюючи на благо 
жителів міста, важливо пра-
цювати і над тим, щоб усі по-
чувалися повноцінними, щоб 
були однакові можливості в 
усьому для всіх». 

Працевлаштовує «Марафон професій»
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРО КАР’ЄРУ ЗМОЛОДУ. 
У Звенигородці на Черкащи-
ні відбувся профорієнтаційний 
інтерактивний захід для учнів-
ської молоді «Марафон профе-
сій». Його учасниками стали по-
над 400 випускників шкіл міста 
та учнів з Лисянського та Кате-
ринопільського районів. Фахівці 
обласної служби зайнятості, які 
організували марафон, допома-
гали молоді зорієнтуватися у ви-

борі професії, сформувати від-
повідальне ставлення до плану-
вання майбутньої кар’єри. 

Під час марафону  викорис-
товували мобільні засоби ін-
формування, що дало змо-
гу фахівцям надати широкий 
спектр профорієнтаційних по-
слуг на високому рівні. Учасни-
ки ж мали змогу не лише акту-
алізувати наявні та здобути но-
ві знання про світ професій, а й 
пройти комп’ютерне тестуван-
ня, щоб професійно самовиз-
начитися та проконсультувати-

ся в питаннях вибору майбут-
ньої професії. Цим скористали-
ся 90 школярів і отримали ко-
рисну для роздумів і прийняття 
рішення інформацію.

Цікавою була конкурсна про-
грама, адже командам-учасни-
кам, які представляли Звениго-
родку, Катеринопіль і Лисянку, 
довелося без слів, рухами й ді-
ями протягом хвилини зобрази-
ти задану професію, вгадувати 
за першими та останніми літе-
рами назву професії в конкурсі 
«Професійний алфавіт», швид-

ко називати професії за такими 
рубриками, як «найсолодша», 
«найдитячіша» тощо, здогада-
тися, представника якої профе-
сії зображує капітан команди. У 
підсумку компетентне журі ви-
значило переможця, яким стала 
команда зі Звенигородки.

Не менш цікавою складовою 
«Марафону професій» стали 
презентації актуальних робітни-
чих професій під час майстер-
класів, які провели представни-
ки запрошених навчальних за-
кладів.

Вінничани 
започаткували премію імені Леонтовича

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКИ. Сесія Вінниць-
кoї облради заснувала пре-
мію імені М.Д. Леонтови-
ч а з нагоди 140-річчя із 
дня його народження та за-
для збереження духов-
ни х тради цій українського 

народ у, фор мування націо-
нальної свідомості і підтрим-
ки мистецьких колекти вів. Її 
присуджувaтимуть що року 
в грудні (дo дня нa рoдження 
видатного компози тора, 
збирача музичного фоль-
клору та громадського ді-
яча) зa визнaчні зaслуги в 
рoзвитку музичнoгo і хo-

рoвoгo мистецтвa. Грoшoву 
винaгoрoду дo премії обсягом 
20 тисяч гривень виплaчують 
коштом обласного бюджету. 

Нa здoбуття премії мoжуть 
висувaти прoфесійних ком-
позиторів, твoри яких нa-
пис aно тa oпублікoвaно прo-
тягoм oстaнніх двoх років, і 
прoфесійні хoрoві кoлективи, 

прoгрaми яких ствoрено й 
пoкaзaно впрoдoвж oстaнніх 
12 місяців. Переможців кон-
курсу визначатиме кваліфі-
коване журі, персональний 
склад якого затверджує роз-
порядженням голова Вінниць-
кої облдержадміністрації, а 
результaти oгoлoшувaтимуть 
дo 1 листoпaдa.

Задоволені і діти, й дорослі

Роттердам плюс  
від «Шахтаря»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЄВРОКУБКИ. У третьому турі групового етапу Ліги чем-
піонів-2017/18 донецький «Шахтар» на виїзді  відігрався 
після  швидкого пропущеного м’яча від роттердамського  
«Феєнорда» й здобув надважливі три очки.  

Господарі стадіону «Де Кейп» за потужної підтримки міс-
цевих уболівальників кинулися вперед з перших хвилин, і 
українська команда не впоралася з натиском. Після кіль-
кох небезпечних моментів біля  воріт Андрія П’ятова ні-
дерландці святкували гол: Тоні Вільєна пробив з-за меж 
штрафного майданчика, голкіпер донеччан відбив м’яч пе-
ред собою, а першим на добивання встиг Стевен Бергхейс.

 Українцям вдалося заспокоїти гру і повести її в більш 
звичному для себе ключі. Успіх прийшов на 24-й хвилині, 
коли Фред віддав розрізну передачу, а його співвітчизник 
Бернард обіграв воротаря господарів Бреда Джонса і по-
цілив у порожні ворота. На перерву команди пішли з ра-
хунком 1:1.

«Гірники» забили вдруге на 54-й хвилині: Марлос залучив 
до атаки правого захисника Богдана Бутка, який знайшов 
пасом Бернарда — бразилець головою оформив «дубль».

За 20 хвилин до закінчення поєдинку «Шахтар» зали-
шився в меншості: центральний захисник донеччан Ярос-
лав Ракицький отримав другу жовту картку. «Феєнорд» 
намагався скористатися чисельною перевагою, та «гір-
ники» вистояли. У другому матчі в групі F «Наполі» за-
знав поразки від  «Манчестер Сіті» (1:2). Тож  «Шахтар» з 
шістьма очками нині посідає  друге місце, і питання вихо-
ду до наступної стадії турніру може вирішитися вже в на-
ступному домашньому поєдинку з тим-таки «Феєнордом». 

Утім, головний тренер гірників Паулу Фонсека на прес-
конференції після матчу в Роттердамі більше говорив не 
про цю гру, а про майбутнє протистояння з київським «Ди-
намо».

«Чи буде складно налаштувати команду на гру чемпіо-
нату країни з «Динамо»? Гадаю, ні. Я вже не раз повторю-
вав, і це справді реальність: наша головна мета — чемпі-
онат України. Ви чудово знаєте, що означає протистояння 
«Динамо» та «Шахтаря». Футболісти будуть повністю го-
тові і мотивовані», — цитує португальського фахівця офі-
ційний сайт ФК «Шахтар». А який з нього прогнозист ді-
знаємося  недільного вечора 22 жовтня. 
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Охочі спробували себе як моделі
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