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НОРМОТВОРЧІСТЬ УКРАЇНА І СВІТ
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Верховна Рада дала старт 
довгоочікуваній медичній 
реформі. Прем’єр запевняє, 
що зроблено це в інтересах 
пацієнтів і лікарів

Чому Угорщина закидає 
нам порушення прав свого 
населення на Закарпатті й 
погрожує блокуванням усіх 
євроінтеграційних зусиль Києва
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Єврокомісар з питань європейського й соціального 
діалогу про ефективність партнерства між Україною, 
ЄС та США 

Культура дружитиме 
з економікою

ПЕРСПЕКТИВА. «Україна має всі можливості для того, щоб 
поєднати культуру й економіку. Маємо створити умови для роз-
витку креативної молоді не тільки в соціальному секторі, забез-
печити комунікаційну інфраструктуру, де можна було б постій-
но розвиватися і розвивати економіку країни», — наголосив під 
час міжнародного форуму «Креативна Україна» віце-прем’єр-
міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко.

Захід відбувся в Київському академічному драматичному 
театрі на Подолі. Його організовувало Міністерство культу-
ри, щоб об’єднати учасників креативних і культурних секторів, 
представників бізнесу, громадських установ і проектів, дослід-
ників з України та інших країн «Східного партнерства» і ЄС. 
Як повідомляє прес-служба відомства, за два дні учасники фо-
руму мають обговорити міжнародні тенденції та кращі практи-
ки щодо сприяння культурним і креативним індустріям, пере-
осмислити значення культурного потенціалу для місцевого, 
р егіонального й національного розвитку.

ЦИТАТА ДНЯ

ВАЛДІС ДОМБРОВСКІС:

ЦИФРА ДНЯ

526,1 тис. тонн  
становлять нині запаси антрацитового 

вугілля на складах вітчизняних ТЕС, 
що на 2,7% більше, ніж тиждень тому 

«Попри те, 
що Україна змушена 

воювати, її відданість 
основоположним 

реформам безпрецедентна. 
Їх було втілено менш ніж 

за чотири роки».

Статус-кво для агресора
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Навіть на окупованих територіях 
необхідно поважати  права громадян 

«Хоч хвилинку біля вас перепочину» 
ТОЧКА ЗОРУ. Які умови треба створити на власному ринку праці, щоб найталановитіші 
фахівці-заробітчани не стали незабаром головним експортним товаром України 

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр» 

Київ — Варшава — Краків — 
Перемишль — Київ

Це була довгоочікувана хви-
лююча зустріч. Зустріч че-

рез 25 років. З містом, у якому 

жив і працював до розвалу Ра-
дянського Союзу. З Варшавою, 
істинно європейською столи-
цею, яку ледь упізнавав, — так 
вона змінилася за чверть сто-
ліття, ще тісніше поєднавши в 
собі складну багату історію з 
енергійною динамічною сучас-

ністю. Дух вражаючих пере-
творень на краще, яких дося-
гла Польща вже як член Євро-
союзу, відчувався на кожному 
кроці. Починаючи від повітря-
них воріт країни — нового аеро-
порту імені Фридерика Шопе-
на, нових вишуканих залізнич-

них вокзалів «Варшава Центра-
ля» та «Краков Глувний», но-
вого метро у столиці і, звичай-
но, мережі прекрасних автоба-
нів, що перетнули за останні ро-
ки майже всі воєводства. 

Молодці поляки! Можна 
л ише по-доброму позаздрит и. 

І, звичайно, переймати їх-
ній досвід. Узявши до ува-
ги слова мера Вроцлава па-
на Дуткевича про роль і міс-
це українських мігран-
тів у створенні того, 
чим поляки нині спра-
ведливо пишаються. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Врадіївський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 
56400, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

24.10.2017 о 09:30 до Ваваєв Сергій Львович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 56300, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Пушкіна, 
буд. 22) справа № 474/680/17, суддя Сокол Ф. Г.

24.10.2017 о 10:00 до Красиловський Володимир Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 56341, Миколаївська обл., 
Врадіївський р-н, с. Новопавлівка, вул. Зарічна, буд. 11) справа  
№ 474/681/17, суддя Сокол Ф. Г.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільні справи  
№ 227/2450/17, № 227/2445/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управлін-
ня АТ «Ощадбанк» до Землянової Олени Миколаївни, Михайленко Тетяни Дми-
трівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Землянова Олена Миколаївна, 22.09.1974 року народження, 
мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Xарцизьк, вул. 
40 років Визволення України, 25/82, Михайленко Тетяна Дмитрівна, 28.08.1969 
року народження, мешкає за останньою відомою адресою: Донецька обл., м. 
Харцизьк, пр. Спартаківський, буд. 5, кв. 96, викликаються до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі по цивільним справам.

Судове засідання відбудеться 23.10.2017 року о 08.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Окружний адміністративний суд м. Києва ви-
кликає Фомюка Олександра Олександровича як 
третю особу на 25.10.2017 року о 13 год. 20 хв. 
у справі за адміністративним позовом Молокіної 
Віри Володимирівни до Департаменту держав-
ної реєстрації Міністерства юстиції України, тре-
тя особа — Межерецька Марія Андронівна, про 
визнання протиправним рішення, скасування за-
пису, зобов’язання вчинити дії. Розгляд справи 
відбудеться в приміщенні Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П. Болбочана, 8, корп. 1, у залі судових засідань 
№ 7. Розгляд справи здійснюватиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Вєкуа Н. Г.,  
суддів Костенка Д. А., Шрамко Ю.Т.

Борзнянський районний суд Чернігівської об-
ласті викликає Яська Петра Івановича та Яська 
Ігоря Петровича як відповідачів у цивільній спра-
ві № 730/668/17 за позовом Ясько Галини Ва-
силівни до Яська Петра Івановича та Яська Іго-
ря Петровича про виселення з житлового будин-
ку та зняття з реєстрації, яка призначена до роз-
гляду на 26 жовтня 2017 року о 12.00 год. у при-
міщенні Борзнянського районного суду Чернігів-
ської області за адресою: вул. Незалежності, 4,  
м. Борзна Борзнянського району Чернігівської об-
ласті.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст.74 
ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається належним чином пові-
домлений про час і місце розгляду справи.

Суддя І. І. Тіслюк

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
30.08.2017                       м. Київ                     № 3816

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

09 жовтня 2017 року 
№ 1237/31105

Про внесення змін до Порядку здійснення  
та розрахунку витрат Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на утримання  
та продаж заставленого майна

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб», з метою реалізації вимог абзацу другого частини 
третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ви-
конавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Внести до розділу ІІ Порядку здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставного майна, затвердженого рі-
шенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 лютого 
2016 року № 138, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 ро-
ку за № 353/28483, такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Витрати Фонду, що відшкодовуються Фонду, включають прямі та непрямі ви-

трати Фонду, зокрема:»;
2) у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Рівень витрат Фонду, що відшкодовуються Фонду, залежить від виду застав-

леного майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, яке реалізуєть-
ся, а саме:»;

в абзаці першому підпункту 1 цифру та слово «3 відсотки» замінити цифрами та 
словом «7,0 відсотків»;

3) у підпункті 3 цифри та слово «1,5 відсотка» замінити цифрою та словом «7 від-
сотків». 

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридич-
ним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції Укра-
їни для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублі-
кування. 

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення 
цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мере-
жі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 Директор-розпорядник К. М. Ворушилін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 жовтня 2017 р. № 779 
Київ

Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 
міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 

Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,  
Новограда-Волинського, Одеси, Харкова  

та Черкас на проведення робіт, пов’язаних  
із створенням і забезпеченням 

функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі 

«Прозорий офіс» на 2017 рік
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет 

Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 

міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницько-
го, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення 
робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів на-
дання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» на 2017 рік, що до-
даються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22 березня 2017 р. № 166 «Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Києва, Льво-
ва та Одеси на проведення робіт, пов’язаних із створенням і забезпеченням 
функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозо-
рий офіс» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 783).
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2017 р. № 779
ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

надання субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, 
Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова,  

Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, 
пов’язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» на 2017 рік
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державно-

го бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кро-
пивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас (да-
лі — місцеві бюджети) на проведення робіт, пов’язаних із створенням і забез-
печенням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі 
«Прозорий офіс» у 2017 році (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінсоцполітики.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами (далі — розпорядники) 

визначаються за рішеннями відповідних рад про такі бюджети згідно із зако-
нодавством.

3. Субвенція спрямовується на будівництво, реконструкцію, реставрацію, 
капітальний ремонт приміщень для центрів надання адміністративних послуг, 
у тому числі послуг соціального характеру, у форматі «Прозорий офіс» (далі 
— будівництво) мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, 
Львова, Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас.

4. Центри надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціально-
го характеру, у форматі «Прозорий офіс» (далі — центри) створюються з ура-
хуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Примірного по-
ложення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 16, ст. 557), Примірного регламенту центру надання адміні-
стративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 
серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), нор-
мативних вимог щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, а також за наявності:

окремого приміщення (приміщень) з обладнаними робочими місцями для 
адміністраторів (фронт-офіс) для прийому громадян;

окремого приміщення (приміщень) для оброблення документів з обладнани-
ми робочими місцями для працівників (бек-офіс);

рецепції;
залу очікування (з розрахунку не менше ніж одне сидяче місце для очікуван-

ня на одне робоче місце адміністратора);
туалетів для відвідувачів у приміщенні (фронт-офіс);
системи електронного управління чергою;
кімнати для дітей;
архівного приміщення;
кімнати для відпочинку (побутової кімнати), туалетів для персоналу у при-

міщенні (бек-офіс);
обладнаних робочих місць для адміністраторів (фронт-офіс) (робочого сто-

ла, стільця для адміністратора, стільця для відвідувача, комп’ютера, принте-
ра, сканера);

обладнаних робочих місць для працівників (бек-офіс) (робочого стола, 
стільця для працівника, комп’ютера, принтера).

5. Будівництво центру здійснюється на умовах співфінансування за рахунок 
субвенції та власних коштів відповідного місцевого бюджету. Частка коштів 
місцевого бюджету не може бути менше ніж 10 відсотків загальної вартості бу-
дівництва згідно з проектно-кошторисною документацією.

6. Строк будівництва центру не може перевищувати 24 місяців з дня отри-
мання субвенції розпорядником.

7. Для отримання субвенції місцева рада звертається до Мінсоцполітики із 
заявою, до якої додається:

рішення місцевої ради про створення центру та його будівнитво;
проект будівництва центру;
письмовий звіт експертної організації за результатами експертизи проекту 

будівництва центру.
Письмовий звіт експертної організації за результатами експертизи проекту 

будівництва центру повинен підтверджувати, зокрема, врахування потреб осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

8. Місцева рада може одночасно подати декілька проектів будівництва цен-
трів, які вона має намір створити на своїй території.

9. У заяві потрібно зазначити:
відомості про загальну вартість будівництва згідно з проектно-кошторисною 

документацією;
пропозиції щодо частки співфінансування за рахунок субвенції у відсотках 

до загальної вартості будівництва згідно з проектно-кошторисною документа-
цією, загальної суми субвенції та обсягів фінансування в поточному і наступно-
му фінансових роках у межах загальної суми субвенції.

10. Заяви розглядаються робочою групою, утвореною Мінсоцполітики.
11. Документи, визначені у пункті 7 цих Порядку та умов, робоча група роз-

глядає за участю уповноваженого представника місцевої ради.
12. За письмовим зверненням місцевої ради робоча група може розглядати 

документи і за відсутності представника цієї ради.
13. До повноважень робочої групи належать:
встановлення наявності повного пакета документів, визначених у пункті 7 

цих Порядку та умов;
встановлення відповідності документів, визначених у пункті 7 цих Порядку та 

умов, вимогам законодавства та пункту 4 цих Порядку та умов;
визначення частки співфінансування проекту будівництва за рахунок суб-

венції у відсотках загальної вартості будівництва згідно з проектно-кошторис-
ною документацією, а також загальної суми співфінансування проекту будівни-
цтва за рахунок субвенції з урахуванням вимог пункту 5 цих Порядку та умов;

прийняття рішень щодо надання або ненадання субвенції місцевому бюдже-
ту;

визначення суми субвенції, що надається місцевому бюджету в поточному 
і наступному фінансових роках у межах загальної суми субвенції, призначеної 
згідно з пунктом 16 цих Порядку та умов.

14. У призначенні субвенції може бути відмовлено в таких випадках:
відповідному місцевому бюджету не передбачено субвенції у Державному 

бюджеті України на поточний рік;
відсутній повний пакет документів, визначений у пункті 7 цих Порядку та 

умов;
встановлено невідповідність документів, визначених у пункті 7 цих Порядку 

та умов, вимогам законодавства та пункту 4 цих Порядку та умов;
заяву місцевої ради про отримання субвенції складено з порушенням вимог, 

передбачених пунктом 9 цих Порядку та умов;
місцева рада не подала звіту про використання попередньої субвенції або 

будівництво попереднього об’єкта (об’єктів) за рахунок субвенції не закінчено.
15. У разі виявлення незначних невідповідностей заяви та доданих до неї 

документів вимогам, визначеним пунктом 4 цих Порядку та умов, робоча гру-
па може:

повернути заяву та додані до неї документи на доопрацювання;
прийняти рішення про надання субвенції без доопрацювання документів.
16. Рішення робочої групи щодо надання або ненадання субвенції місцевому 

бюджету оформляється протоколом, витяг з якого подається Міністру соціаль-
ної політики та надсилається місцевій раді.

17. Протокол має містити такі реквізити:
порядковий номер;
дату і місце складення;
прізвища та ініціали членів робочої групи, присутніх на засіданні;
порядок денний;
хід розгляду питань порядку денного (запитання, виступи);
прийняте рішення;
результати голосування за кожним питанням.
18. Протокол підписують всі члени робочої групи, присутні на засіданні.
19. Окремі думки членів робочої групи щодо прийнятого рішення зазнача-

ються в протоколі.
20. У рішенні зазначається:
повна назва місцевої ради, яка подала заяву про отримання субвенції;
повна назва об’єкта будівництва;
повна вартість будівництва згідно з проектно-кошторисною документацією;
сума коштів місцевого бюджету та відсоток повної вартості будівництва, що 

зобов’язується виділити місцева рада;
сума субвенції та відсоток повної вартості будівництва, що виділяється міс-

цевій раді як співфінансування з державного бюджету;
сума субвенції, що виділяється місцевій раді в поточному і наступному фі-

нансових роках у межах загальної суми субвенції.
21. Якщо рішення робочої групи відрізняється від пропозицій місцевої ради в 

частині відсотка співфінансування з державного бюджету, загальної суми суб-
венції або розподілу її часток в поточному і наступному фінансових роках, ви-
тяг з протоколу також надсилається рекомендованим листом місцевій раді для 
прийняття відповідного рішення.

22. Місцева рада протягом 30 днів з дати отримання витягу з протоколу за-
сідання робочої групи приймає рішення про надання або ненадання згоди сто-
совно визначеного робочою групою відсотка співфінансування будівництва 
об’єкта з державного бюджету, суми субвенції, її розподілу в поточному і на-
ступному фінансових роках, належним чином завірену копію якого невідклад-
но надсилає Міністру соціальної політики.

23. У разі ненадання згоди місцевою радою стосовно визначеного робочою 
групою відсотка співфінансування будівництва об’єкта з державного бюджету, 
суми субвенції, її розподілу в поточному і наступному фінансових роках робоча 
група за поданням Міністра соціальної політики скасовує своє рішення протя-
гом 10 днів з дати отримання відповідного рішення місцевої ради.

24. У разі неповідомлення місцевою радою про прийняте рішення протягом 
30 днів з дати отримання витягу з протоколу засідання робочої групи рішення 
робочої групи скасовується за поданням голови робочої групи.

25. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в 
установленому законом порядку.

26. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капі-
тального будівництва, проводяться відповідно до Порядку державного фінан-
сування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., 
№ 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 
2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 
78, ст. 2599), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують-
ся за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

27. Казначейство:
перераховує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відпо-

відно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіцій-
ний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуго-
вування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики та Мінфін про перерахова-
ні за попередній місяць обсяги субвенції та касові видатки у розрізі адміністра-
тивно-територіальних одиниць.

28. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахун-
ків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення опера-
цій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються в установленому за-
конодавством порядку.

29. Розпорядники субвенції щомісяця до 5 числа подають Мінсоцполітики 
інформацію про використання субвенції.

30. Мінсоцполітики інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про викорис-
тання субвенції.

31. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про викорис-
тання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим та ефек-
тивним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

32. Після завершення будівництва об’єкта (об’єктів) місцева рада має пра-
во повторно звернутися до Мінсоцполітики щодо надання субвенції на будів-
ництво іншого об’єкта (об’єктів) на своїй території відповідно до цих Поряд-
ку та умов.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 жовтня 2017 р. № 701-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству аграрної політики  
та продовольства на 2017 рік 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити перерозподіл видатків розвитку в межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 
2017 рік, шляхом:

зменшення обсягу видатків загального фонду за програмою 2801580 «Фі-
нансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 224300 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків загального фонду за програмою 2801350 «Дер-
жавна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградни-
ків та ягідників і нагляд за ними» на 224300 тис. гривень.

2. Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 берез-
ня 2017 р. № 124 «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті у 
2017 році Міністерству аграрної політики та продовольства для фінансової під-
тримки сільськогосподарських товаровиробників» такі зміни:

в абзаці першому цифри «1473000» і «3077000» замінити відповідно циф-
рами «1248700» і «3301300»; 

в абзаці третьому слова «видатки загального фонду» замінити словами і 
цифрами «у тому числі 325700 тис. гривень – видатки загального фонду та 
224300 тис. гривень – видатки спеціального фонду».

3. Забезпечити:
Міністерству аграрної політики та продовольства – погодження перерозпо-

ділу видатків, передбаченого цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Запрошення до участі в торгах
№ TER-IFB-02

Україна
«Розвиток міської інфраструктури – 2», ПРМІ-2

Позика №: 8391-UA та TF017112 
Контракт  №: TER-ICB-02

«Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією 
насосної станції третього підйому в м. Тернополі  

та Реконструкція Тернопільського та В. Івачівського 
водозаборів»

1. Дане запрошення до участі в торгах випущено на підставі загаль-
ного оголошення про проведення закупівель в рамках цього проек-
ту, яке було опубліковане в електронному бюлетені «UN Development 
Business»,  від 05 серпня 2014 року.

2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції 
та Розвитку в рахунок вартості Проекту «Розвиток міської інфраструк-
тури – 2» (ПРМІ-2) і має намір використати частину коштів цієї пози-
ки для здійснення платежів за контрактом №TER-ICB-02 «Будівництво 
станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього 
підйому в м. Тернополі та Реконструкція Тернопільського та В. Івачів-
ського водозаборів».

3. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запрошує пра-
вомірних учасників торгів представити свої запечатані конкурсні про-
позиції за наступними Лотами:

Лот 1 (TER-ICB-02-L1)
Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної 

станції третього підйому в м.Тернополі 
Лот 2 (TER-ICB-02-L2) 
Реконструкція Тернопільського та В. Івачівського водозаборів
4. Тендер буде проводитись згідно з процедурами міжнародних кон-

курсних торгів, описаних в Посібнику із закупівлі товарів, робіт та не 
консультаційних послуг за позиками Міжнародного банку реконструк-
ції та розвитку та кредитами міжнародного агентства з розвитку, вида-
ного в січні 2011, переглянутого в липні 2014, і він є відкритий для всіх 
правомірних учасників, як це визначено в Керівництві із закупівель. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, включаючи членів спіль-
них підприємств, субпідрядників або постачальників:

Середній річний оборот: 
Для Лоту 1 (TER-ICB-02-L1): Мінімальний середній річний оборот 

десять мільйонів доларів США (10 000 000,00 дол. США) розрахову-
ється як сертифіковані платежі, отримані за контрактами протягом 
останніх трьох (3) років (2014-2016 рр.) до закінчення терміну пода-
чі пропозицій.

Для Лоту 2 (TER-ICB-02-L2): Мінімальний середній річний оборот 
шість мільйонів доларів США (6 000 000,00 дол. США) розраховується 
як сертифіковані платежі, отримані за контрактами, протягом остан-
ніх трьох (3) років (2014-2016рр.) до закінчення терміну подачі про-
позицій.

Для Лоту 1 і Лоту 2: Якщо учасник торгів братиме участь у двох ло-
тах, то вимоги до сукупного середнього річного обороту в цьому ви-
падку будуть становити суму кожного з лотів.

Фінансові результати: Учасник торгів повинен продемонструвати 
доступ до або доступність фінансових ресурсів, таких як: ліквідні ак-
тиви, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові ко-
шти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контракта-
ми для задоволення:

(I) наступна вимога до грошового обігу: 
Для Лоту 1 (TER-ICB-02-L1): один мільйон чотириста тисяч доларів 

США (1 400 000,00 дол. США);.
Для Лоту 2 (TER-ICB-02-L2): вісімсот тисяч доларів США (800 000,00 

дол. США).
Для Лоту 1 і Лоту 2: Якщо учасник торгів братиме участь у двох ло-

тах, то вимоги до сукупного грошового обігу в цьому випадку будуть 
становити суму кожного з лотів.

(II) загальні потреби грошових коштів для цього контракту і його по-
точні зобов’язання.

Загальний досвід: Досвід за договорами в ролі підрядника, субпід-
рядника або керуючого підрядника принаймні за останніх 5 (п’ять) ро-
ків до закінчення терміну подачі заявок.

Спеціальний досвід: 
(а) Участь в якості підрядника, управляючого підрядника або субпід-

рядника протягом останніх 8 (вісім) років до закінчення терміну пода-
чі заявок:

Для Лоту 1 (TER-ICB-02-L1): принаймні в двох (2) контрактах ко-
жен вартістю не менше як чотири мільйони п’ятсот тисяч доларів 
США (4 500 000 дол. США) або один (1) контракт вартістю не менше 
як сім мільйонів доларів США (7 000 000 дол. США), які були успіш-
но і в основному завершені, і схожі до запропонованого обладнання і 
монтажних послуг. Подібність має ґрунтуватися на фізичному розмірі, 
складності, методах/технології або інших характеристиках, як описано 
в розділі VI, вимоги замовника.

Для Лоту 2 (TER-ICB-02-L2): принаймні в двох (2) контрактах кожен 
вартістю не менше як три мільйони доларів США (3 000 000 дол. США) 
або один (1) контракт вартістю не менше як чотири мільйони доларів 
США (4 000 000 дол. США), які були успішно і в основному заверше-
ні, і схожі до запропонованого обладнання і монтажних послуг. Поді-
бність має ґрунтуватися на фізичному розмірі, складності, методах/
технології або інших характеристик, як описано в розділі VI, вимоги 
замовника.

Для Лоту 1 і Лоту 2: сукупні вимоги для двох лотів зазначені вище 
або два контракти вартістю не менше дев’ять мільйонів доларів США 
(9 000 000 дол. США), або один контракт 11 мільйонів доларів США 
(11 000 00,00 дол. США).

(б) Для зазначених вище та інших контрактів, виконаних у період, 
передбачений в 2.4.2 (а)  вище, мінімальний досвід роботи в наступ-
них основних заходах:

Для Лоту 1 (TER-ICB-02-L1): Будівництво або реконструкція очисної 
станції питної води з продуктивністю не менше 30 000 м3/добу.

Для Лоту 2 (TER-ICB-02-L2): Будівництво або реконструкція насо-
сної станції з продуктивністю не менше 20 000 м3/добу.

Історія судових спорів: Всі судові процеси не повинні в цілому пере-
важати понад тридцять відсотків (30%) сукупного капіталу Учасника 
торгів і повинні розглядатися як вирішені проти Учасника.

Кваліфікація персоналу: Учасник торгів повинен продемонструва-
ти, що він матиме персонал для ключових позицій, які відповідають 
наступним вимогам:

No. Посада

Сукупний  
досвід  

в аналогічній 
області  
(років)

Досвід  
здійснення 
аналогічних 
робіт (років)

1 Керівник по виконанню робіт 10 5

2 Керівник  монтажно-механічних робіт 5 3

3 Керіник загально-будівельних робіт 10 5

4 Керівник електричних, контрольно- 
вимірювальних та автоматичних робіт

5 3

5 Інженер технолог 10 5
 

Вимоги до устаткування: Учасник торгів повинен продемонструвати, 
що він матиме доступ до устаткування, перерахованого нижче:

No. Тип обладнання та характеристики
Потрібна  

мінімальна 
кількість

1 Вантажівка самоскид, вантажопідйомність 10 т 2 шт

2 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 10 т, 
довжиною стріли 18м

1 шт

3 Агрегати зварювальні електродугові пересувні 1 шт

4 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб  
діаметром до 800 мм

1 шт

5 Екскаватор з глибиною копання не менше 5 м  
і змінними ковшами

1 шт

5. Зацікавлені правомірні учасники торгів можуть отримати додат-
кову інформацію від Комунального підприємства «Тернопільводока-
нал», Мар’яна Кузик, e-mail: tender@vodokanal.te.ua і ознайомитися з 
тендерною документацією в робочий час з 08:00 до 17:00 за нижчена-
веденою адресою (1).

6. Повний пакет документів для торгів англійською мовою може бу-
ти придбаний зацікавленими учасниками торгів після того, як вони на-
правлять письмову заявку за нижченаведеною адресою (1) і оплатять 

невідшкодовуваний комісійний збір у розмірі вісімнадцять тисяч шіст-
сот гривень (18 600 українських гривень) або 700 дол. США (сімсот 
доларів США). Оплату слід провести шляхом банківського переказу на 
вказаний нижче рахунок. Документація для торгів буде відправлена 
повітряною поштою на адресу покупця у разі, якщо останній перебу-
ває за кордоном, звичайною поштою або кур’єром в разі доставки по 
території України або ж документацію можна отримати, звернувшись 
безпосередньо за нижченаведеною адресою (1).

7. Конкурсні пропозиції повинні надійти за нижченаведеною адре-
сою (1) до 11.00 за місцевим часом до 1 грудня 2017 року. Всі кон-
курсні пропозиції мають супроводжуватися заставним забезпеченням 
конкурсної пропозиції:

— Для Лоту 1 не менше 170 000 дол. США (сто сімдесят тисяч дола-
рів США) або еквіваленту у вільноконвертованій валюті;

— Для Лоту 2 не менше 100 000 дол. США (сто тисяч доларів США) 
або еквіваленту у вільноконвертованій валюті.

Конкурсні пропозиції, доставлені невчасно, будуть відхилені. Кон-
курсні пропозиції будуть публічно розкриті у присутності учасників 
торгів, уповноважених представників і тих, які побажають відвідати 
цей захід за нижченаведеною адресою (2) об 11.00 за місцевим часом 
1 грудня 2017 року. 

Адреса (1):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» 
Кому: Мар’яна Кузик, спеціаліст із закупівель
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, приймальня
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна
Телефон: +38 0352 43 08 24; +38 050 437 18 44; +38 0352 52 52 20;
Факс: +38 (0352) 52-52-20
Електронна адреса: tender@vodokanal.te.ua

Адреса (2):
Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, актовий зал
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна

Банківський рахунок Покупця для переказів в UAH та USD:
1. Рахунок підприємства в банку: 26003000021179
Назва банку: The State Export-Import Bank of Ukraine
МФО: 322313
Основні банки-кореспонденти:

Валюта Банк SWIFT код

Кореспон-
дентський 
рахунок  
банку  

Покупця

USD Citibank N. A., New York, USA CITI US 33 36083522

USD JP Morgan Chase Bank, N.A., New York, 
USA CHAS US 33 400-124432

USD Deutsche Bank Trust Company Americas, 
New York, USA BKTR US 33 04094227

2. Рахунок підприємства в банку: 26008055110160
Назва банку: PJSC «Privatbank», Kyiv, Ukraine
SWIFT код банку: PBANUA2X
МФО: 338783
ЄДРПОУ: 03353845
IBAN Code: UA703387830000026008055110160
Основні банки-кореспонденти:

Валюта Банк SWIFT код

Кореспон-
дентський 
рахунок  
банку  

Покупця

USD JP Morgan Chase Bank, New York, USA CHASUS33 890-0085-754

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр. Бегену Ігорю Івановичу, 29.02.1988 р.н., жит. м. Льво-

ва, вул. Героїв УПА, буд. 76, кв. 95, необхідно з’явитися 
23.10.2017 р. о 17.00 год. у перший слідчий відділ слідчо-
го управління прокуратури Львівської області (м. Львів, вул. 
Городоцька, буд. 16, каб. № 10) до слідчого в ОВС Пшенички 
A. M., для проведення допиту підозрюваного у кримінально-
му провадженні №42017140000000084 від 13.03.2017 р. за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 28 – ч. 2, 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 187 КК України.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Гасанов Натіг Іслам Огли, 07.08.1967 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК Украї-
ни викликається о 10 год. 00 хв. 23 та 24 жовтня 2017 ро-
ку до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Павлов-
ського І. М. у каб. 111 за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 33 (тел. 044-255-50-69), для вручення йому пові-
домлення про підозру та проведення за його участю слід-
чих і процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017000000000064 від 20.02.2017 р.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Піщикова Максима Олександро-
вича як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/12335/17-ц за позовом Піщикової Анни Андріївни до 
Піщикова Максима Олександровича про надання дозволу на 
виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку 
без згоди та супроводу другого з батьків, що відбудеться 24 
жовтня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Печатку та чекову книжку 

ТОВ «ПІДРЯДСЕРВІС» 

(код ЄДРПОУ 33934551, 

м. Київ, вул. Саксаганського, 

буд. 67-Б)  

вважати недійсними  

з 11 жовтня 2017 року  

у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 
22.02.2007 р., а саме: житловий будинок, який знаходиться за 
адресою: м. Донецьк, вул. 7-а Олександрівка, буд. 28 «а», но-
мер бланка САВ 025106, видане Головним управлінням бла-
гоустрою та комунального обслуговування Донецької місь-
кої ради, начальником головного управління М. В. Баранець-
ким, свідоцтво видане на підставі договору купівлі-продажу від 
13.06.2006 р. №1204, рішення виконавчого комітету Ленінської 
районної у м. Донецьку ради від 22.11.2006 р. № 536, рішення 
виконавчого комітету Ленінської районної у м.Донецьку ради 
від 10.01.2007 р. № 13, на ім’я Понеділок Сергій Петрович, вва-
жати недійсним в зв’язку з втратою.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74400, Херсонська 
обл., смт Верхній Рогачик, вул. Леніна, 60) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

24.10.2017 о 10:00 до Бєлявцева Тетяна Юр’ївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 74401, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул. 100-річчя Ілліча, буд. 21) справа  
№ 651/432/17, суддя Загрунний В. Г.

24.10.2017 о 09:00 до П’ятигорець Юлія Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 
74400, Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, смт Верхній Рогачик, вул. Ювілейна, 
буд. 21) справа № 651/456/17, суддя Федоряка О. Г.

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.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Крутікова Сергія Вікторовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Крутіков Сергій Вікторович (зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Кірова, 52/22) викликається на 23 жовтня 2017 року об 11.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце 
роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Державний акт на земельну ділянку: ЯД 139300 від 
31.05.2007 р., кадастровий номер 1410137700:00:001:0242, 
земельна ділянка має площу 0,0357 га, яка розташована 
за адресою: м.Донецьк, Ленінський район, вул. 7-а Олек-
сандрівка, буд. 28-а, держакт виданий на підставі дого-
вору купівлі-продажу № 1208 від 13.06.2006 р. начальни-
ком Донецького міського управління земельних ресур-
сів А.Ф.Мирошниченко та зареєстровано в книзі записів  
№ 010714600257 на ім’я Понеділок Сергій Петрович, вва-
жати недійсним в зв’язку з втратою.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ігольніциної Ольги Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Ігольніцина Ольга Олександрівна (зареєстрована за адресою: 85280,  
м. Торецьк, смт Північне, вул. Енгельса, 6) викликається на 24 жовтня 2017 року о 10.00 год. 
до суду, каб. №9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи міс-
це роботи якої невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідачка вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в її відсутність.

Суддя М. М. Скиба

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області пе-
ребуває кримінальне провадження №280/1073/16-к відносно Вардіашвілі Ро-
манози Вахтановича за ч. 2 ст. 187 КК України.

Підготовчий розгляд кримінального провадження відкладено на 25.10.2017 
року об 11 год. 00 хв. у Коростишівському районному суді за адресою: м. Ко-
ростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, суддя Щербаченко І. В., тел. 5-09-71.

У підготовче судове засідання викликається потерпілий Садагашвілі Коба 
Тимурович, 22.11.1977 р.н., уродженець Грузії м. Тбілісі, громадянин Грузії, 
проживає за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 58.

Явка потерпілого до суду обов’язкова. В разі неявки потерпілого в судове 
засідання справа буде розглянута в його відсутність.
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оголошення

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

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69104, Запо-
різька обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  24.10.2017 о 14:05 до Трефілова Тетяна 
Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Магара, буд. 7, кв. 20) справа № 333/3686/17, суддя  
Наумова І. Й.

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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях №42017010000000045 
від 30.03.2017 за підозрою Михайлова Є. А. та №42017010000000092 від 13.07.2017 
за підозрою Баталіна О.С. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним 
на виконання положень ст. 297-5 КПК України пропоную підозрюваному Михайло-
ву Євгену Анатолійовичу та підозрюваному Баталіну Олександру Сергійовичу прибу-
ти разом із своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, 
вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 23.10.2017 до 25.10.2017 (з 09.00 до 18.00 
год.), для проведення вказаної процесуальної дії, а саме: до прокурорів відділу Ко-
вальчак В. В. та Барцицької І. О. відповідно.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досу-
дового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, проку-
рор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його 
захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матері-
алів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному про-
вадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайоми-
тись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з можливістю здійснення ко-
піювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3  ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, 
пропонуємо підозрюваним Михайлову Є. А. та Баталіну О. С. прибути разом із своїми 
захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, 
перший поверх) у період з 23.10.2017 до 25.10.2017 (з 09.00 до 18.00 год.), для про-
ведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних про-
ваджень в порядку ст. 290 КПК України, а саме: до прокурорів відділу Ковальчак В. В. та 
Барцицької І. О. відповідно.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України 
надати прокурорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість 
скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, 
або копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження 
зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — прокурору факт надання 
їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська (адреса су-
ду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петровського, 
буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.10.2017 о 08:30 до Кравченко Андрій Володимирович (останнє 
відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
бульв. Незалежності, буд. 1, кв. 81) справа № 209/2454/17, суддя  
Лобарчук О. О.

09.11.2017 о 10:15 до Рудаков Дмитро Олександрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
пр. 50 років СРСР, буд. 1б, кв. 38) справа № 209/2169/17, суддя  
Решетник Т. О.

09.11.2017 о 10:30 до Леонтян Сергій Іванович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Хар-
ківська, буд. 57, кв. 40) справа № 209/2170/17, суддя Решетник Т. О.

13.11.2017 о 15:00 до Сухий Сергій Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 51922, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 
Юнатів, буд. 68, кв. 1) справа № 209/1862/17, суддя Замкова Я. В.

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

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
51300, Дніпропетровська обл., смт Петриківка, вул. Леваневського, 19) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  24.10.2017 о 09:00 до 
Архіпов Олексій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 51830, Дні-
пропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Чапаєва, буд. 
50) справа № 187/837/17, суддя Іщенко І. М.

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 оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 15300, 
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 66) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 24.10.2017 о 08:30 до Летута Андрій Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 15300, Чернігівська обл., м. 
Корюківка, вул. Космодем’янської Зої, буд. 37) справа № 736/1164/17,  
суддя Чурупченко М. І.

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 оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Звенигородський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
20250, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Шевченка, 12а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться   24.10.2017 о 09:00 
до Адамович Володимир Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 20240, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Козацьке) 
справа № 694/900/17, суддя Сакун Д. І.

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

Горностаївський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74600,  
Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Торгова, 10) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

24.10.2017 о 13:00 до Чумак Андрій Михайлович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 74600, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Першотравнева, буд. 
176) справа № 655/626/17, суддя Посунько Г. А.

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 на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Державний акт на земельну ділянку: ДН 000120 від  
08.07.2005 р., кадастровий номер 1410136900:00:040:0055, зе-
мельна ділянка має площу 0,0652 га, яка розташована за адре-
сою: м. Донецьк, Київський район, вул. Парковська, буд. 42-а, 
держакт виданий на підставі договору купівлі-продажу № 6378 
від 03.09.2004 р., виданий начальником Донецького міського 
управління земельних ресурсів А. Ф. Мирошниченко та зареє-
стровано в книзі записів № 010514600171, на ім’я Старикова Ні-
на Іванівна, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідан-
ня 03.11.2017 р. на 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 
року народження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського райо-
ну Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Юж-
ноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у розгляді 
кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергі-
йовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, 
ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукра-
їнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею 
Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 

суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК Укра-

їни:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 

подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивіль-

ного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника – 
статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України,цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Одночасно інформуємо вас, що в ході підготовчого судового розгляду криміналь-
ного провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у 
скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 
ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ, були постановлені ухвали суду від 
15.09.2017 р. та від 18.09.2017 р. щодо розгляду даного кримінального проваджен-
ня в порядку спеціального судового провадження, продовження підготовчого судо-
вого засідання за участю захисників обвинуваченого, залишення заяви захисника Бе-
режнової І.В. про відвід судді без розгляду, обрання запобіжного заходу, призначен-
ня справи до судового розгляду.

Копії даних ухвал суду вручені вашим захисникам, а судова повістка про виклик 
вас до суду на 03.11.2017 р. о 10.00 год. надіслана за місцем вашого проживання та 
реєстрації.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідомляє від-
повідача Павленка Романа Олександровича, що розгляд справи 
за позовом Іванова Костянтина Анатолійовича, в інтересах не-
повнолітньої доньки Іванової Анастасії Костянтинівни, до Вас 
про визнання права власності в порядку спадкування за правом 
представлення, призначено на 10.11.2017 року о 10.00. 

Вам необхідно з’явитися до суду за адресою: м. Харків, пр. Ар-
хітектора Альошина, 7, каб. 10 на вказані час та дату. У разі неяв-
ки розгляд справи буде відбуватися за Вашої відсутності з ураху-
ванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. (адреса суду: 
11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться   23.10.2017 о 09:00 до Ка-
ленська Ольга Якубівна (останнє відоме місце реєстрації: 11501, Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Сакко І Ванцетті, буд.  4, кв. 38) справа  
№ 279/1880/17, 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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, Одесь-
ка обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 24.10.2017 о 10:30 до Нінічук Олена Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. 
Успенська, буд. 28/30) справа № 522/15931/17, суддя Тарасов А. В.

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

Лебединський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 42200, Сум-
ська обл., м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться  24.10.2017 о 15:00 до Гладченко Валентина 
Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 42200, Сумська обл., м. Ле-
бедин, вул. Першогвардійська, буд. 38-б, кв. 59) справа № 580/1549/17,  
суддя Стеценко В. А.

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 ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить  
біржовий аукціон №76СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу  

для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 25 жовтня  2017 року о 16:00 год. за адресою: 

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

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 
4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 5 075,000 т, ресурс 
жовтня-листопада 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії 
ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 21 лот, обсяг 1 лота – 
40 т, заг.обсяг –  840 т, транспортування автотранспортом. Старто-
ва ціна за 1 тонну –  18 736,60 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий 
скраплений марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) ви-
робництва філії Управління з переробки газу та газового конден-
сату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 51 лот, обсяг 1 лота – 40 т, 
заг. обсяг – 2 040 т, транспортування залізницею/автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  18 714,26 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглевод-
невий скраплений марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) 
виробництва філії Управління з переробки газу та газового конден-
сату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 54 лоти, обсяг 1 лота – 40 т, 
заг. обсяг – 2 160 т, транспортування залізницею/автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  18 800,37 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглевод-
невий скраплений паливний для комунально-побутового споживан-
ня марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва 
Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 4: 
1 лот, обсяг 1 лота – 35 т, заг.обсяг – 35 т, транспортування заліз-
ницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18 725,06 грн. в 
т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 26.10.2017-10.11.2017 р.  За ре-
зультатами аукціону переможці і продавець укладають двосторон-
ні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здій-
снюється у жовтні-листопаді 2017 року на умовах EXW франко-за-
вод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по нали-
ву та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аук-
ціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявле-
ного обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 
1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжно-
го доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) доку-
мент, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повнова-
ження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 24.10.2017 року 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 повинні укласти з біржею договори про надання 
послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту органі-
зації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого га-
зу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати 
за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. 
е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим 
роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Меренкову Михайлу Миколайовичу, 

02.08.1972 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, 
м. Моспине, вул. Короленка, буд. 47,  на підставі  ст. ст. 133, 
135, 297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 24.10.2017 
на 10:00 до каб. № 308 слідчого відділу 1-го управління ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Соко-
ла В. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Георгіївська, буд. 77, для вручення повідомлення про змі-
ну підозри та про нову підозру, а також 25.10.2017 на 10:00 
за зазначеною адресою до слідчого Сокола В. А., у зв’язку 
із завершенням досудового розслідування у кримінально-
му провадженні, для відкриття та ознайомлення із матеріа-
лами досудового розслідування, вручення Вам обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у кримінальному проваджен-
ні №22017050000000193 від 08.06.2017 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваній Катюха Олександрі Володимирівні, 

26.09.1977 р.н., яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Покровськ, вул. Шмідта, б. 12, кв. 42, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, необхідно з’явитися 25 жов-
тня 2017 року та 26 жовтня 2017 року в період часу з 09 год. 
00 хв. до 14 год. 00 хв. до каб. №306 слідчого відділу 1 управ-
ління Головного управління СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого Петрова Олександра Сергійови-
ча, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архі-
тектора Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про 
підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22016050000000113, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як підозрюваній.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Буринський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Свердлова, 50) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

24.10.2017 о 16:00 до Філатов Юрій Григорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41701, Сумська обл., м. Буринь, 
вул. Дем’яна Бідного, буд. 27) справа № 574/483/17, суддя 
Бабічева Л. П.

30.11.2017 о 13:10 до Кононенко Евгенія Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41733, Сумська обл., Буринський 
р-н, с. Верхня Сагарівка, вул. Леніна, буд. 35. кв.) справа  
№ 574/499/17, суддя Бабічева Л. 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.

Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 14000, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Воровського, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

24.10.2017 о 14:30 до Лесь Антоніна Віталіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 15522, Чернігівська обл., Чернігів-
ський р-н, с. Нове, вул. Центральна, буд. 22, кв. 16) справа  
№ 748/2085/17, суддя Криворученко Д. П.

02.11.2017 о 14:30 до Больбат Раїса Григорівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 15502, Чернігівська обл., Чернігів-
ський р-н, с. Новоселівка, вул. Чернігівська, буд. 9) справа  
№ 748/2086/17, суддя Криворученко Д. 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.
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Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Калиниченка Сергія Олександровича, 01.12.1962 р.н., ІПН 
2298017903, який проживає за адресою: Донецька область, 
м. Амвросіївка, вул. Чапаєва, буд. 68, у судове засідання по 
цивільній справі №323/2454/17 (2/323/834/17) за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Калиниченка Сергія Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10.30 годині 26 жовтня 
2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича М. В., кабінет № 9.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Сидоренко Тетяну Василівну, 19.09.1971 р.н., ІПН 
2619410649, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Амвросіївка, вул. Молодіжна, буд. 32, кв. 38, 
у судове засідання по цивільній справі №323/2465/17 
(2/323/839/17) за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі філії 
— Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Си-
доренко Тетяни Василівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.30 годині 26 жов-
тня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням 
судді Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається повідомленою про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній да-
них чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Никифорову Валентину Миколаївну, 25.05.1954 р.н., 
ІПН 1986822723, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Амвросіївка, вул. Миру, буд. 32, у судове засі-
дання по цивільній справі №323/2468/17 (2/323/840/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Никифоро-
вої Валентини Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 26 жов-
тня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням 
судді Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається повідомленою про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній да-
них чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Самарського Олександра Васильовича, 05.11.1946 р.н., ІПН 
1711014996, який проживає за адресою: Донецька область, 
Амвросіївський район, с. Червоносільське, вул. Раздольна, 
буд. 9, у судове засідання по цивільній справі №323/2472/17 
(2/323/841/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Самарсько-
го Олександра Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13.30 годині 31 жовтня 
2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича М. В., кабінет № 9.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Мартинову Тетяну Станіславівну, 27.11.1959 р.н., ІПН 
2188017687, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Амвросіївка, вул. Інтернаціональна, буд. 1-57, у судове 
засідання по цивільній справі №323/2473/17 (2/323/842/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» до Мартинової Тетяни Станіс-
лавівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 26 жов-
тня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича М. В., кабінет № 9.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Чернишову Олену Валеріївну, 01.09.1974 р.н., ІПН 
2727207667, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Амвросіївка, вул. Леніна, буд. 20, кв. 7, у судове засідан-
ня по цивільній справі №323/2462/17 (2/323/838/17) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Чернишової Наталії Валеріївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10.00 годині 26 жовтня 
2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича М. В., кабінет № 9.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Єрмакову Олену Іванівну, 26.04.1964 р.н., ІПН 
2349210706, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, Амвросіївський район, с. Лисиче, у судове засі-
дання по цивільній справі №323/2480/17 (2/323/845/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Єрмакової 
Олени Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13.00 годині 31 жов-
тня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням 
судді Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається повідомленою про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній да-
них чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Мельника Олександра Васильовича, остан-
нє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 19, кім. 510, у судове засідання, яке відбу-
деться 01.11.2017 року о 16 год. 00 хв. за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ АБ 
«Укргазбанк» до Мельника Олександра Васильовича 
про стягнення заборгованості.

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

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

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

Суддя О. М. Колесник

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє Шолпан Ганну Іванівну та Бєлобродову Тетя-
ну Іванівну, місце перебування яких невідоме, що судовий 
розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1394/17 
р. за позовною заявою Агаркової Ніни Миколаївни до Бє-
лобродової Тетяни Іванівни та Шолпан Ганни Іванівни, тре-
ті особи: Первомайська філія Південної Товарної Біржі, Го-
ловне управління Держгеокадастру в Миколаївській області, 
про визнання права власності на частину житлового будин-
ку з відповідною частиною надвірних споруд та частину зе-
мельної ділянки — відкладено на 09.11.2017 року о 09.30 го-
дині. На призначений час відповідачам слід з’явитись до су-
ду Первомайського міськрайонного суду Миколаївської об-
ласті із паспортом.

У разі неявки відповідачів, позовна заява на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України буде розглянута за їхньої відсутності на 
підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене за-
очне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Приазовський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідача Серьожина Юрія Петровича (РНОКПП 
2363311953), останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, селище Сєдове, вул. Сє-
дова, 126, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління АТ «Ощадбанк» до Серьожина Юрія Петрови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
яке призначене на 30 жовтня 2017 року о 13 годині 00 хви-
лин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного 
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт 
Приазовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви і у разі неявки до суду справа може бути розглянута за 
відсутності відповідача на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судо-
ве засідання на 3 листопада 2017 року о 09 годині 
00 хвилин Багдасарян Едіка Генріковича, зареєстро-
ваного за адресою: с. Крива Балка, вулиця Шкільна,  
№ 51 Саратського району Одеської області, та Вара-
сяна Акопа Георгійовича, останнє відоме місце про-
живання якого: с. Крива Балка, вулиця Шкільна,  
№ 51 Саратського району Одеської області, як від-
повідачів у цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Енергопостачальна ком-
панія Одесаобленерго» до Багдасаряна Едіка Генрі-
ковича, Варасяна Акопа Георгійовича про стягнення 
8279 гривень 28 копійок.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причину неявки справу буде вирішено без 
вашої участі за наявними в ній доказами.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької об-

ласті повідомляє Сакун Юлію Ернестівну, що до суду 

надійшло клопотання Сакуна Романа Володимиро-

вича про надання дозволу на примусове виконання 

рішення іноземного суду. Одночасно пропонує Сакун 

Юлії Ернестівні у місячний строк подати можливі за-

перечення проти цього клопотання.

У разі відмови відповідачем від подання запере-

чень, а також коли у місячний строк з часу повідо-

млення боржника про одержане судом клопотан-

ня заперечення не подано, суддя постановляє ухва-

лу про призначення судового розгляду клопотання.

Суддя О. М. Вірченко

Томашпільський районний суд Вінницької об-
ласті викликає Скрипник Світлану Володимирівну, 
останнє відоме місце проживання: Чернігівська об-
ласть, Ічнянський район, с. Іваниця, у судове засідан-
ня по справі за позовом Скрипника Петра Онуфрійо-
вича до Скрипник Світлани Володимирівни, Комар-
городської сільської ради Томашпільського райо-
ну Вінницької області про визнання права власнос-
ті на спадкове майно, яке відбудеться 1 листопада 
2017 року об 11.00 годині в Томашпільському район-
ному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт 
Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57 Томашпільського 
району Вінницької області, під головуванням судді  
Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
У випадку неявки до суду справа може бути роз-

глянута без участі відповідачки на підставі ст.ст. 224-
227 ЦПК України.

В Окружний адміністративний суд міста Києва 
(01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) ви-
кликається відповідач — Уповноважена особа Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Со-
ловйова Наталія Анатоліївна для участі в судовому за-
сіданні в адміністративній справі №826/7622/17 за по-
зовом Компанії DILORSANO CONSULTING LTD про ви-
знання протиправними та скасування рішень. Розгляд 
справи №826/7622/17 призначений на 12.12.2017 р. 
о 09 год. 45 хв. Справа буде розглядатись під голо-
вуванням судді Григорович П. О. за адресою: м. Київ, 
вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засі-
дання №3. В разі неявки Уповноваженої особи Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Со-
ловйової Наталії Анатоліївни справа буде розгляда-
тися в її відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 
227/2912/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Клименко Ольги Євгенівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Клименко Ольга Євгенівна, 17 липня 
1984 року народження, уродженка м. Харцизьк До-
нецької області, викликається на 14 листопада 2017 
року о 09.00 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові по-
яснення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, вона 
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Бу-
женка Олександра Юрійовича по цивільній справі за 
позовом Ігнатенко Людмили Володимирівни до Бу-
женка Олександра Юрійовича, третя особа, яка не за-
являє самостійних вимог щодо предмету спору: Ор-
ган опіки та піклування Золотоніської райдержадмі-
ністрації, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення пені по аліментах. Засідання відбудеться 24 
жовтня 2017 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Зо-
лотоніського міськрайонного суду за адресою: Чер-
каська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 
407. Ваша явка обов’язкова. В разі неявки справа бу-
де розглядатися без участі відповідача за наявними 
в матеріалах справи доказами.

Суддя М. Ю. Степченко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Борушевського Сергія Петровича, що судове засі-
дання у справі за позовом Завірюхи А. Ю. до Бору-
шевського С.П. за участі 3-ї особи — Служби у спра-
вах дітей Подільської районної в м. Києві держав-
ної адміністрації, про стягнення аліментів та позбав-
лення батьківських прав відбудеться у приміщен-
ні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ,  
вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням  
судді Васильченка О. В. 23 листопада 2017 року о 14 
год. 30 хв.

Ваша явка або явка вашого представника 
обов’язкова. Представник повинен мати при собі до-
віреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних 
причин справа буде розглянута за вашої відсутнос-
ті на підставі наявних у ній доказів.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгенови-
ча для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016000000002290 віднос-
но Бєлавєнцева Олега Євгеновича, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє, що підготов-
че судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбу-
деться 06.11.2017р. о 10.30 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя С. І. Дячук

Любашівський районний суд Одеської області ви-

кликає Кожеватова Андрія Олександровича як від-

повідача у справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський 

Акціонерний Банк» до Кожеватова Андрія Олексан-

дровича, Бухера Олександра Мільовича про стягнен-

ня заборгованості за кредитним договором. Розгляд 

справи відбудеться 3 листопада 2017 року о 10.00 

годині в приміщенні Любашівського районного суду 

Одеської області за адресою: Одеська область, смт 

Любашівка, вул. Володимира Князя, 84, зал судових 

засідань №4. У разі неявки відповідача справа буде 

розглянута в його відсутність. 

Суддя Дармакука Т. П.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. 
Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської області) викликає в 
судове засідання на 11 годину 00 хвилин 18 грудня 2017 ро-
ку, 10 годину 00 хвилин 19 грудня 2017 року, 10 годину 00 
хвилин 20 грудня 2017 року, 11 годину 00 хвилин 21 грудня 
2017 року, 10 годину 00 хвилин 22 грудня 2017 року обви-
нуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 березня 1988 
року народження, уродженця м. Сургут Тюменської облас-
ті Російської Федерації, зареєстрованого: вул. Волинської 
Дивізії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне Рівненської області, Україна, 
останнє відоме місце перебування: вул. Чехова, 49, м. Сур-
гут Тюменської області Російської Федерації, у криміналь-
ному провадженні №12012190080000136 відносно Зарембо 
Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту 
опублікування повістки про виклик обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її містом.

Суддя Р. В. Ралець

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою Давидо-
вої Світлани Ігорівни до Сталенного Владислава Юрійо-
вича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кор-
дон малолітньої дитини без згоди та супроводу батька. 
Відповідач по справі: Сталенний Владислав Юрійович, 
останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Горлівка-37, проспект Перемоги, будинок № 162, 
квартира № 47, викликається на 17 листопада 2017 ро-
ку о 08 годині 00 хвилин до Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області (Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Куйбишевський районний суд Запорізької 
області викликає Тімченко Наталю Михайлів-
ну в судове засідання як відповідачку в справі 
№ 319/1197/17 за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться о 10 год. 50 хв. 
30.10.2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацький район, Запорізька область, 71001. 
Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідачки в судове засідання, справа згід-
но з вимогами ЦПК України може бути роз-
глянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана 
повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Шосткинський міськрайонний суд 

Сумської області, який знаходиться за 

адресою: вул. Свободи, 63, м. Шост-

ка, Сумська область, викликає Матві-

єнка Миколу Олексійовича, 30 грудня 

1963 року народження, у судове засі-

дання, призначене на 30 жовтня 2017 

року о 08 год. 15 хв. у цивільній спра-

ві за позовом Матвієнко Ніни Микола-

ївни до Матвієнка Миколи Олексійови-

ча про розірвання шлюбу.

Суддя Т. В. Литвинко

Ленінський районний суд м. Мико-
лаєва у спеціальному судовому про-
вадженні відповідно до вимог ч. 3  
ст. 323 КПК України викликає в судове 
засідання Ніконова Дмитра Вікторови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110, 
ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК Укра-
їни, Шеслер Ларису Віленівну, обвину-
вачену у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову 
Ганну Володимирівну, обвинувачену у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110, ст. 293 КК України, яке відбу-
деться 09.11.2017 року о 13.00 годині 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Космо-
навтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

Білокуракинський районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що 6 

липня 2017 року розглянуто цивільну 

справу № 409/729/17 за позовною за-

явою Безус Тетяни Валеріївни до Безу-

са Олександра Олександровича про на-

дання дозволу на тимчасовий виїзд за 

кордон дитини без дозволу батька та 

винесено заочне рішення про задово-

лення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.
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Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22016130000000022 від 02.02.2016 року за обви-
нуваченням Кублицького Олександра Євгенійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Іванова О. М. викликає обвинуваченого 
Кублицького Олександра Євгенійовича, 19.03.1962 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Друж-
би, буд. 28, кв. 51, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26.10.2017 року о 09 годині 30 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000094 від 18.05.2017 року за обви-
нуваченням Зубовського Руслана Петровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Іванова О. М. викликає обвинувачено-
го Зубовського Руслана Петровича, 15.07.1976 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Енергетиків, 
буд. 1, кв. 88, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 26.10.2017 року о 09 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/11506/17 стосовно Ляміна Дмитра Леоні-
довича, 04.10.1972 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л 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 Ми-
колайовича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних 
Ленінців, буд. 27, кв. 17, обвинувачених у вчинен-
ні 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 Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ля-
міна Дмитра Леонідовича, Сливу Вадима Ігоровича, 
Дмитрова Геннадія Миколайовича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 жовтня 2017 року о 10.00 год. 
у залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
чених:

БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п №42016000000002469),
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п №42016000000000204),
ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п №42016000000002629) у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового провадження відбудеть-
ся 30.10.2017 року відповідно по справі: БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. о 08 
год. 50 хв., ІЩЕНКА В.І. о 10 год. 00 хв., САВЧЕНКО С.Б. о 10 год. 15 
хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

Також Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винувачених:

БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п №42016000000002469),
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п №42016000000000204),
РИЖОВУ Ірину Володимирівну (к/п №42016000000003287),
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п №42016000000002778),
ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п №42016000000002629) у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового провадження відбудеть-
ся 08.11.2017 року відповідно по справі: БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю.В. о 09 
год. 00 хв., ІЩЕНКА В.І. о 10 год. 00 хв., САВЧЕНКО С.Б. об 11 год. 00 
хв., РИЖОВОЇ І.В. о 12 год. 00 хв., МЯЗГОВА Л.О. о 13 год. 00 хв. у 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальні провадження будуть здійсню-
ватись за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя С. І. Дячук

Рокитнянський районний суд Київської області повідомляє, що 27 жовтня 2017 року о 10.00 годи-
ні за адресою: смт Рокитне Київської області, вул. Заводська, 11, відбудеться попередній розгляд справи  
№ 2/375/282/17 за позовом ТОВ «Журавлиське до ТОВ «Інтерагроінвест», Бойко Марії Іванівни, Тропотяги 
Анатолія Васильовича, Голубенко Надії Володимирівни, Загоруйко Юлії Василівни, Шинкаренко Марії Сте-
панівни, Козій Меланії Миколаївни, Голубенко Інни Петрівни, Голубенка Петра Кузьмовича, Шалієвського 
Сергія Вікторовича, Олійник Надії Миколаївни, Козій Валентини Трохимівни, Литвинець Катерини Іванівни, 
Тропотяги Леоніда Ониськовича, Спільніченко Тетяни Олексіївни, Ошийко Катерини Кузьмівни, Борщ Іри-
ни Віталіївни, Бойко Надії Кузьмівни, Славінської Тетяни Леонідівни, Сокирко Надії Петрівни, Мартинюк Та-
мари Петрівни, Олійника Василя Андрійовича, Малоокової Оксани Всеволодівни, Литвинець Марії Василів-
ни, Козловець Надії Миколаївни, Ошийко Катерини Іванівни, Богдан Людмили Миколаївни, Загоруйко Ма-
рії Кирилівни, Литвинець Марії Петрівни, Тропотяги Олександра Афанасійовича, Мицик Любові Григорів-
ни, Назаренка Степана Івановича, Костенка Володимира Миколайовича, Костенко Галини Миколаївни, Лі-
щенко Людмили Миколаївни, Шинкаренка Володимира Івановича, Ломаки Марії Василівни, Козинчук Ма-
рії Василівни, Мартинюка Леоніда Михайловича, Очеретяної Людмили Іванівни, Корнієнко Лариси, Муньки 
Юрія Петровича, Корнієнка Степана Петровича, Костюшко Галини Іванівни, Кошинської Параски Трифонів-
ни, Богдана Андрія Вівсейовича, Славінського Василя Максимовича, Тропотяги Галини Захарівни, Гусар Єв-
докії Захарівни, Тропотяги Михайла Захаровича, Бородавко Анастасії Михайлівни, Коваль Любові Микола-
ївни, Кошинського Олексія Івановича, Ошийка Степана Корнійовича, Ошийко Валентини Василівни, Тере-
щук Ольги Євменівни, Литвинець Катерини Романівни, Тропотяги Андрія Захаровича, Шило Валентини За-
харівни, Москалюк Тетяни Олексіївни, Лимара Анатолія Степановича, Корнієнка Валерія Олександровича, 
Святюк Ніни Василівни, Вишнівської Ганни Михайлівни, Корнієнко Килини Вартломівни, Слизченко Наталії 
Миколаївни, Слизченка Петра Сергійовича, Шинкаренка Сергія Миколайовича, Славінської Тетяни Анатолі-
ївни, Славінського Олега Марковича, Пономаренка Анатолія Івановича, Пономаренко Галини Яківни, Мос-
каленко Лариси Сергіївни, Іванкевич Ганни Миколаївни, Павленко Валентини Іванівни про визнання недій-
сними договорів оренди земельних ділянок та визнання договорів оренди земельних ділянок поновленими.

Бабарикін Дмитро Андрійович розшукує грома-
дянку Шалкієву  Юлію Сергіївну,  12 грудня 1992 ро-
ку народження, яка проживає за адресою: Україна, 
Луганська обл., сел. Фащівка, для запрошення на ко-
місію з питань захисту прав дитини Краснокутської 
РДА за адресою: 62002, Україна, Харківська обл., 
Краснокутський р-н, смт Краснокутськ, вул. Охтир-
ська, 1.   

Контактний телефон: 095-13-95-307, Бабарикіна 
Ірина Володимирівна.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бондарева Романа Володимировича, 26.09.1975 р.н., 
як обвинуваченого в підготовче судове засідання по 
кримінальному провадженню № 42016000000002809, 
внесеного до ЄРДР 12.10.2016 року, відносно Бонда-
рева Романа Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 30 жовтня 
2017 року.

Суддя В. В. Бугіль

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 
статті 74 ЦПК України викликає в судове засідання 
на 09 годину 00 хвилин 26 жовтня 2017 року відпо-
відачів: Стаднікову Олену Володимирівну, 21.01.1958 
року народження, останнє відоме місце перебування: 
вул. Озерна, буд. 23, с. Андріївка Чернігівського ра-
йону Чернігівської області, та Горіну Ольгу Петрівну, 
14.12.1978 року народження, вул. Жуковського, буд. 
4, кв. 19, м. Боярка, Києво-Святошинський район Ки-
ївської області, по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» до 
Стаднікової Олени Володимирівни, Горіної (Галько) 
Ольги Петрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4,  
під головуванням судді Криворученко Д. П.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням 
оголошення про виклик відповідачі вважаються по-
відомленими про час та місце розгляду справи, тому 
у випадку відсутності відомостей про причини неяв-
ки відповідачів, вважати відповідачів повідомленими 
належним чином, або причину неявки буде визнано 
судом неповажною, справу буде розглянуто без їх-
ньої участі на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 19 червня 2017 року розглянуто цивільну справу 
№409/178/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» до Шелудченко 
Оксани Тимофіївни про стягнення заборгованості та винесено за-
очне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 3 травня 2017 року розглянуто цивільну справу 
№409/177/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» до Горбачової 
Вікторії Олександрівни про стягнення заборгованості та винесено 
заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 11 квітня 2017 року розглянуто цивільну справу 
№409/175/17 за позовом AT «Укрексімбанк» до Ахмадуллаєва 
Романа Олександровича про стягнення заборгованості та вине-
сено заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 8 грудня 2015 року розглянуто цивільну справу  
№ 409/2490/15-ц за позовом AT «Укрексімбанк» до Литвинен-
ка Володимира Олександровича про стягнення заборгованості 
та винесено заочне рішення про часткове задоволення позову.

Суддя Скворцова В. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 21 квітня 2017 ро-
ку розглянуто цивільну справу №409/176/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» до Склярова Євгена Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості та винесено заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Втрачений паспорт громадянина України за номером: МК 229823 на 
ім’я: Корольов Михайло Юрійович, який був виданий 12.06.1996 р. ЦВМ 
Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській обл., вважати не-
дійсним з 02.10.2017 р., у зв’язку з його крадіжкою.

Втрачений судновий білет на катер, 

бортовий номер МАР-0835-к, виданий на ім’я — 

Климчук Ігор Вікторович, вважати недійсним.

Повістка про виклик до суду
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кримі-

нальне провадження №423/1023/17к, внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань №22015130000000383 від 22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт Новотошківське, вул. Ле-
ніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд Луганської 
області викликає Скнипу Ірину Іванівну в судове засідання, що відбудеться 26 жовтня 
2017 року о 10 год. 00 хв. у залі судових засідань Попаснянського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. Кримінальне 
провадження розглядається суддею Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обви-
нувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Янакі Миколу Леонтійовича, 02.08.1969 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Балаклавська, 41, кв. 8, м. Сімферополь, 
АР Крим) за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
15 годині 30 хвилин 31 жовтня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
оголошення обвинувачений вважаться належним чином ознайомлений 
з його змістом.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого По-
гребняка Олексія Станіславовича, 24.07.1980 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул.  
Л. Павличенко, 5), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 30 жовтня 2017 
року о 09 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чку в судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Управління 
праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортиць-
кому району до Меркулової Тетяни Олександрівни про стягнення надміру ви-
плачених бюджетних коштів у розмірі 2 949,99 грн, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби 
Народів, 19, 27 жовтня 2017 року о 14.00 год., Меркулову Тетяну Олексан-
дрівну, 03.08.1982 р.н. (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Олімпійська, 19/12, місце фактичного мешкання: 
м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 3/77 (справа №428/4866/17).

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

Суддя І. О. Юзефович

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

Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійович, 09.11.1975 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 26 жовтня 2017 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біло-
водськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Мус-
тецова Вадима Анатолійовича, 25.12.1962 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Горького, 12/3, с. Петрівка, Красногвардійський р-н, 
АР Крим) за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годи-
ні 00 хвилин 31 жовтня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування ого-
лошення обвинувачений вважаться належним чином ознайомлений з його 
змістом.

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

судді Юрченко C. O. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/14355/16-к стосовно Яцуненка Ігоря Анатолійовича, 24.03.1962 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Яцуненко Ігор Анатолійович зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Дружби, 3/74.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Яцуненка Ігоря Анатолійовича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2017 року о 12 год. 00 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981 року на-
родження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 26 жовтня 2017 о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинува-
чений.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Іоненко 
Тетяну Іванівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 30 
жовтня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера
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оголошення
Лисичанський міський суд Луганської області ви-

кликає як відповідачку Маматченко Наталю Павлів-
ну, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Алчевськ, пр. Леніна, буд. 9, кв. 62, у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства 
Комерційний банк «ПриватБанк» до Маматченко На-
талі Павлівни, яке відбудеться 26 жовтня 2017 року 
о 09 годині 45 хвилин у приміщенні суду за адресою:  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)

Святошинський районний суд м. Києва повідо-
мляє гр. Коршенюка Михайла Володимировича, що 
судове засідання по справі за позовом Коршенюк 
Світлани Михайлівни до Коршенюка Михайла Во-
лодимировича про усунення перешкод у користу-
ванні власністю шляхом визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням, відбудеться 21 грудня 2017 року о 14 год. 30 
хв. у приміщенні Святошинського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа,  
27-А, зал №30.

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

Суддя І. В. П’ятничук

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Онопка Анатолія Вікторовича, 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, пр. Леніна, буд. 20, кв. 34, у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Онопка Анатолія Вікторо-
вича, яке відбудеться 26 жовтня 2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в 
судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 26.09.2017 р. по цивільній спра-
ві №417/4135/17 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний експортно-ім-
портний банк України» (AT «Укрексімбанк») до Ду-
кіна Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості 
було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 01 листо-
пада 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, буд. 28, Стрельцову Олену Олексіївну, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область, Ста-
робешівський район, с. Василівка, вул. Молодіжна,  
б. 38, як відповідачку в цивільній справі № 328/2330/17 
за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до 
Стрельцової Олени Олексіївни про стягнення забор-
гованості.

Суддя Погрібна О. М.

Котовський міськрайонний суд Одеської області 
по цивільній справі за позовом Кордон Сергія Васи-
льовича до Шевченко Жанни Миколаївни про розі-
рвання шлюбу викликає до суду як відповідача: Шев-
ченко Жанну Миколаївну.

Судове засідання відбудеться 09 лютого 2018 ро-
ку о 09 годин 30 хв. в приміщенні Котовського місь-
крайсуду за адресою: 66300, Одеська область, м. По-
дільськ. вул. Соборна, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача Шевченко Жанни 
Миколаївни.

Суддя В. П. Нікітішин

Харківський районний суд Харківської облас-

ті викликає як відповідачку Белобородову Окса-

ну Олександрівну у судове засідання, призначене 

на 31.10.2017 року на 11.30 годину по справі за по-

зовом Головіної З. М. до Белобородової О. О., тре-

тя особа: ОСББ «Мерефа-Центральна» про визнання 

особи такою, що втратила право користування жит-

ловим приміщенням.

Суддя Т. В. Бобко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті 26.11.2015 року ухвалив заочне рішення по цивільній 
справі ЄУ №420/2440/15-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний експортно-імпортний 
банк України» до Старчевського Володимира Володими-
ровича про стягнення заборгованості; третя особа — То-
вариство з обмеженою відповідальністю «СВ-Спектр».

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК Украї-
ни: заочне рішення може бути переглянуте судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява про 
перегляд заочного рішення може бути подана протягом 
десяти днів з дня отримання його копії.

Голова суду Р. Р. Потапенко

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє Івашуру Марію Вадимівну про те, що Сватів-
ським районним судом Луганської області 22 вересня 
2017 року ухвалено заочне рішення у цивільній справі  
№ 426/12496/17 за позовом Ліхна Дмитра Олеговича до 
Івашури Марії Вадимівни про стягнення заборгованості 
за договором позики, яким позовні вимоги Ліхна Д. О. 
задоволено та стягнуто з Івашури Марії Вадимівни на ко-
ристь Ліхна Дмитра Олеговича заборгованість у розмірі 
520 462 (п’ятсот двадцять тисяч чотириста шістдесят дві) 
грн. 52 коп. 3 % річних у розмірі 56 808 (п’ятдесят шість 
тисяч вісімсот вісім) грн. 84 коп., судовий збір у розмірі  
5 772 (п’ять тисяч сімсот сімдесят дві) грн. 72 коп.

Суддя С. М. Скрипник

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 02 червня 2017 року розгляну-
то цивільну справу № 409/430/17 за позовною зая-
вою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» до Алексє-
єнко Олени Миколаївни, Алексєєнко Ольги Петрів-
ни, Алексєєнка Миколи Івановича про стягнення за-
боргованості за договором про іпотечний кредит та 
винесено заочне рішення про задоволення позову 
частково.

Суддя Максименко О. Ю.

02.10.2017 року Білокуракинським районним су-

дом Луганської області було винесено заочне рі-

шення по цивільній справі № 409/879/17 за позо-

вом Гупал Світлани Григоріївни до Гупала Олексан-

дра Олександровича про розірвання шлюбу. Вимоги 

позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Жовтневий районний суд Миколаївської області пові-
домляє Чигрину Тетяну Богданівну (останнє відоме місце 
проживання: смт Первомайське, вул. Адміральська, 11, 
Вітебського району Миколаївської області) про те, що 06 
листопада 2017 року о 09.30 годині Жовтневим район-
ним судом Миколаївської області розглядатиметься ци-
вільна справа за позовом Кононенко Галини Богданівни 
до Чигриної Тетяни Богданівни про визнання права влас-
ності на спадкове майно в порядку спадкування за за-
коном.

У разі повторної неявки відповідачки без поважних 
причин справу буде розглянуто за її відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 10.
Суддя Л. М. Семенова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Донцову Діану Юріївну по ци-
вільній справі 408/2667/17-ц за позовом Шевчен-
ка Віталія Віталійовича про розірвання шлюбу, слу-
хання справи відбудеться 01 листопада 2017 року об 
11.00 годині у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Левченка Бо-
риса Анатолійовича, який проживає: м. Умань, вул. Пер-
шотравнева, 7, Черкаської області, по справі за позовом 
Уманського міжгосподарського інкубаторно-птахівничо-
го господарства до Левченка Бориса Анатолійовича про 
стягнення заборгованості по орендній платі.

Судове засідання відбудеться 02 листопада 2017 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Уманського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя А. Б. Коваль

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання заінтересовану особу по 
справі № 409/1352/17 за заявою Шутки Тамари Нилів-
ни про встановлення факту, що має юридичне значення.

Судове засідання відбудеться 24.11.2017 року о 10.00 
год. (резервна дата на 27.11.2017 року на 10.00 год.) в 
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається заінтересована особа: Лутугинська 
міська рада, адреса: вул. Крупської, буд. 15, м. Лутуги-
не, Луганська область.

У випадку неявки заінтересованої особи справу буде 
розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя О. Г. Третяк

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 25.10.2017 року об 11.30 год. в м. Вінниця 
по вул. Грушевського, 17 в каб. № 5, відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом Стебновської Ві-
кторії Володимирівни до Станчуляк Тетяни Василів-
ни, Станчуляка Сергія Анатолійовича, Ващук Антоні-
ни Михайлівни про стягнення заборгованості за до-
говором позики.

В судове засідання викликається Станчуляк Те-
тяна Василівна, останнє відоме місце проживання:  
м. Вінниця, м. Липовець, вул. Гастело, 17.

Явка Станчуляк Тетяни Василівни є обов’язковою.
Суддя Федчишен С. А.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Яневич-Гавришеву Євге-
нію Василівну (прож: м. Кадіївка (м. Стаханов), Лу-
ганської області, вул. Стаханова, 12/51) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом Гав-
ришева Руслана Валерійовича до Яневич-Гавришевої 
Євгенії Василівни про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 14.11.2017 року о 08 годині 20 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Ринка Володимира Генріховича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, проспект Оболонський, 14ж, 
кв. 81 як відповідача по цивільній справі за позовом 
Бура А. М. до Ринка В. Г. про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Судове засідання відбудеться 14 листопада 2017 р. 
о 14.15 год. в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів в судове засідання Коломієць 
Олександра Анатолійовича, Коломієць Ірину Віталіїв-
ну в справі № 433/1352/17-2/433/749/17 за позовом 
ПАТ «Ощадбанк» до Коломієць Олександра Анатолі-
йовича, Коломієць Ірини Віталіївни про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться 24 жовтня 2017 року о 09 
годині 30 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Фахурі Ахмада, що судом у судовому засідан-
ні 7 вересня 2017 р. було розглянуто цивільну справу  
№ 201/1889/17 за позовом Хоменко Ганни Володимирів-
ни до Фахурі Ахмада про розірвання шлюбу та ухвалено 
заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено, а са-
ме: шлюб, укладений між Фахурі Ахмад, 2 серпня 1975 
року народження, та Хоменко Ганною Володимирівною, 
13 лютого 1996 року народження, який був зареєстрова-
ний 30 грудня 2016 року Печерським районним у місті 
Києві відділом державної реєстрації актів цивільного ста-
ну Головного територіального управління юстиції у місті 
Києві за актовим записом № 3431, розірвано.

Суддя Ходаківський М. П.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Тришину Вероніку Русланівну, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Волкова, 
20-А, кв. 61, у судове засідання, яке призначене на 
22.11.2017 року о 14 год. 15 хв., для розгляду спра-
ви за позовом Клімашова М. В. до Тришиної В. Р. про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ, 
проспект Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Сихівський районний суд м. Львова відповідно до ст. 74 
ЦПК України викликає Меметова Ремзії Асановича, зареє-
строваного за адресою: Автономна Республіка Крим, Сак-
ський район, с. Хуторок, вул. Майська, 8, у судове засідан-
ня по справі за позовом Клепець Наталії Олександрівни до 
Меметова Ремзії Асановича про зміну розміру аліментів, яке 
відбудеться 02.11.2017 року о 10.00 год. у приміщенні Сихів-
ського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2 (5 поверх, кабінет 505).

Попереджаємо, у разі неявки в судове засідання на зазна-
чену дату, справа буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній матеріалів та доказів (ухвалено заочне рі-
шення).

Суддя Радченко Е. А.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Невмержицького Сергія Євгенійовича, останнє 
відоме місце проживання: Житомирська обл., м. Но-
воград-Волинський, вул. Шевченка, 51/83, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Невмержицької Олени Вікторівни до Невмер-
жицького Сергія Євгенійовича про розірвання шлю-
бу та стягнення аліментів на 09.15 годину 6 листопа-
да 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафе-
дральна, 4, кабінет № 19.

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

Суддя Смотрицький В. Г.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає в судове засідання як від-
повідачку гр. України Наголовську Раїсу Федорівну, 
11.02.1981 року народження, останнє відоме міс-
це реєстрації проживання: Київська область, Пере-
яслав-Хмельницький район, с. Єрківці, вул. Місячна, 
4, у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «ОТП Банк» до Наголовської Раїси Федо-
рівни про стягнення боргу на 14.00 год. 24 жовтня 
2017 року.

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

Суддя Рева О. І.

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що Кірієнко Микола Павлович виклика-
ється в судове засідання як відповідач по цивільній 
справі за позовом ПрАТ «Київобленерго» до Кірієн-
ка Миколи Павловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24 листопада 2017 
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

В провадженні Суворовського районного суду  
м. Одеси перебуває цивільна справа № 523/11353/17 
за позовом Будьонного Валерія Вікторовича до Бу-
дьонної Олени Володимирівни про розірвання шлюбу.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні 
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 21 – 27.10.2017 р. о 09.00 год. ви-
кликається відповідачка Будьонна Олена Володими-
рівна, м. Одеса, вул. Героїв Сталінграда, б. 85, кв. 66.

В разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області по-
відомляє Боженьову Тетяну Костянтинівну, Боженьову Катерину 
Костянтинівну, місце перебування яких невідоме, що судовий роз-
гляд по цивільній справі провадження № 2/484/1609/17 р. за по-
зовною заявою Боженьової Ірини Юріївни до Боженьової Катери-
ни Костянтинівни та Боженьової Тетяни Костянтинівни, третя осо-
ба: КП «Затишок» про визнання осіб такими, що втратили пра-
во на користування жилим приміщенням у зв’язку з відсутністю 
в ньому без поважних причин понад шість місяців, відкладено на 
31.10.2017 року о 08.50 годині. На призначений час відповідачам 
слід з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Миколаїв-
ської області із паспортом.

У разі неявки відповідачів позовна заява на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України буде розглянута за їхньої відсутності на підставі на-
явних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

В Херсонському міському суді Херсонської об-
ласті 26 жовтня 2017 року о 09.15 годині в кабінеті  
№ 302 відбудеться судове засідання по цивільній 
справі за позовом Проніної Ірини Миколаївни, Проні-
ної Дар’ї В’ячеславівни до Проніна В’ячеслава Анато-
лійовича, третя особа: Орган опіки та піклування ви-
конкому Корабельної районної у м. Херсоні ради, про 
позбавлення батьківських прав. В судове засідання 
викликається відповідач Пронін В’ячеслав Анатолі-
йович. У разі неявки справу буде розглянуто в йо-
го відсутність.

Суддя В. В. Прохоренко

Березанський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає як відповідачку Хаджиогло Світлану Ми-
колаївну в судове засідання по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хаджиогло Світ-
лани Миколаївни про стягнення заборгованості на 
24.10.2017 року о 09.30 год. у приміщенні Березан-
ського районного суду за адресою: Миколаївська об-
ласть, смт Березанка, вул. Центральна, 58, зала судо-
вих засідань № 3.

Після публікації оголошення відповідачка вважа-
ється повідомленою про час та місце розгляду спра-
ви і у разі неявки позов може бути розглянуто за її 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Старчеус

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Остапенка Анатолія Михайловича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/1202/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться о 10 год. 
40 хв. 30.10.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізь-
ка область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у 
випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Державне підприємство «Чорноморсько-Азовське ви-
робничо-експлуатаційне Управління морських шляхів» 
оголошує про намір передати в оренду плавучий при-
чал з береговим сполученням з трьох сталевих пон-
тонів ПРП 52 МС, що знаходиться на території ГБТОФ, 
яка розміщена за адресою: Україна, Одеська область,  
м. Чорноморськ, смт Олександрівка, вул. Судноремонт-
на, 35, та обліковується на балансі державного підприєм-
ства «Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатацій-
не Управління морських шляхів», строком на 5 (п’ять ро-
ків). Заяви про оренду приймаються за адресою: Украї-
на, Одеська область, м. Чорноморськ, смт Олександрів-
ка, вул. Судноремонтна, 35. Контактний телефон: +380 
48 725 13 00.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Ломака Руслана Миколайовича в судове засідання як 
відповідача в справі №319/1201/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться о 10 год. 
30 хв. 30.10.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізь-
ка область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у 
випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

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

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИ. З ініціативи викладачів і студентів Криворізь-
кого національного університету та Криворізького держав-
ного педагогічного університету навесні 2017 року в Укра-
їні започатковано патріотичну акцію проти російської агре-
сії «Напиши листа світові». Збирати підписи почали, крім 
самої України, у понад 15 країнах, де живе українська ді-
аспора.

Запорізька громадськість активно долучилася до цієї ак-
ції. Сотні школярів, студентів вищих навчальних закладів, 
трудові колективи Запорізької області поставили свої під-
писи. У містах і районах зібрано майже 17 000 підписів за 
негайне виведення окупаційних військ із Донбасу й повер-
нення під юрисдикцію України тимчасово окупованих тери-
торій. А днями в Запоріжжі відбулася урочиста передача іні-
ціативній групі з Кривого Рогу підписів під зверненням до 
Організації Об’єднаних Націй проти російської агресії.

Як зазначила волонтер доктор філософських наук, про-
фесор кафедри філософії і соціальних наук Криворізького 
національного університету Тетяна Цимбал, це лише пер-
ший етап акції, до збирання підписів планують залучити 
значно більше українців.

За даними волонтера Любові Скиби, до акції активно до-
лучилась учнівська молодь. Організатори навіть не сподіва-
лися, що зберуть таку велику кількість підписів. «Наша го-
ловна мета, — зазначила вона, — привернути увагу до ві-
йни, яка за три роки вже стала звичною для українців. Не 
можна нічого не робити, коли молоді хлопці гинуть в окопах, 
а дівчата стають волонтерами та їздять на передову. Необ-
хідно відкрити очі світовій спільноті на цю проблему, активі-
зувати громадськість, розворушити свідомість людей. Спо-
діваємося, що нас почують, допоможуть у боротьбі з агре-
сором і війна нарешті закінчиться».

Заступник директора департаменту інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА 
Олександр Зубченко пообіцяв, що обласна влада сприя-
тиме тому, щоб до акції долучилися жителі не лише Запо-
різької, а й сусідніх областей України, і нагородив Почесни-
ми грамотами облдержадміністрації організаторів «за ак-
тивну патріотичну громадянську позицію, волонтерську ді-
яльність, організацію всеукраїнської акції проти російської 
агресії «Напиши листа світові».

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +8  +13 Черкаська +3    +8 +8  +13
Житомирська +3  +8 +8  +13 Кіровоградська +3    +8 +10  +15
Чернігівська 0  +5 +6  +11 Полтавська +1    +6 +8  +13
Сумська -1  +4 +6  +11 Дніпропетровська +5  +10 +10  +15
Закарпатська +4  +9 +14  +19 Одеська +7  +12 +15  +20
Рівненська +3  +8 +8  +13 Миколаївська +7  +12 +14  +19
Львівська +4  +9 +14  +19 Херсонська +7  +12 +14  +19
Івано-Франківська +3  +8 +14  +19 Запорізька +7  +12 +13  +18
Волинська +4  +9 +9  +14 Харківська 0    +5 +8  +13
Хмельницька +3  +8 +11  +16 Донецька +5  +10 +10  +15
Чернівецька +3  +8 +14  +19 Луганська +3    +8 +8  +13
Тернопільська +3  +8 +11  +16 Крим +7  +12 +14  +19
Вінницька +3  +8 +10  +15 Київ +6    +8 +11  +13

Укргiдрометцентр

3..8
11..16 3..8

8..13

3..8
8..13

7..12
14..19

3..8
8..13

Луни повстанського краю
ЛІС-МУЗЕЙ. На місці розташування штабу воєнної округи 
«Волинь-Південь» УПА відбувся фестиваль-реконструкція 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Протягом двох днів 
в урочищі Дігтяр-

ня поблизу села Антонів-
ці Шумського району на 
Тернопіллі тривав фести-
валь-реконструкція «Лу-
ни повстанського краю». 
На цьому лісовому масиві 
в березні 1943 року курін-
ний Іван Климишин орга-
нізував табір Української 
Повстанської Армії. Уліт-
ку тут уже розташували 
штаб воєнної округи «Во-
линь-Південь», створили 
підстаршинську школу, 
курси медсестер, де про-
йшли вишкіл кілька ти-
сяч осіб. Звісно ж, подба-
ли упівці й про різні госпо-
дарські частини — від пе-
карні до миловар-
ні. У жовтні того 
самого року їм до-
велося прийняти 
один з найбільших 
боїв із нацистами. 
Нині на цьому міс-
ці створюють ме-
моріальний комп-
лекс.

Цьогорічної По-
крови сюди при-
їхало чимало 
школярів, моло-
ді, представни-
ків влади та гро-
мадськості, жите-
лів не лише Тер-
нопільщини, а й 
інших областей. 
Кожен учасник 
фестивалю мав 
змогу під час іс-
торичної рекон-
струкції відчу-
ти себе на певний 
час повстанцем, 
ознайомитися з 
тогочасним побу-
том. А саме про-
йти через блок-
пости та повстан-
ські дозори, до-
лучитися до ви-
школів, озброї-
тися краєзнав-
чою й патріотич-

ною літературою від 
літбату, оглянути у 
штабі та пресовій кім-
наті раритетні доку-
менти ОУН-УПА. 

Безперечно, органі-
зовували різні спор-
тивні змагання, зву-
чали повстанські піс-
ні. Громадська орга-
нізація «Товариство 
пошуку жертв війни 
«Пам’ять» зі Львова, а 
також історичні клу-
би з Івано-Франків-
щини, Хмельницького 
й Рівного відтворили 
бій упівців з німецьки-
ми військами.

У тутешній капли-
ці відправили святу лі-
тургію, а на повстан-
ському цвинтарі — па-
нахиду. Освятили іко-
ну Покрова Пресвятої 
Богородиці над Анто-
нівцями, яку написав 
народний художник 
України тернопілець 
Богдан Ткачик. Цей об-
раз відтепер перебува-
тиме тут, у меморіаль-
ному комплексі. Свя-
щеннослужителі освя-
тили й алею Пам’яті та 

слави, на стелах якої ви-
карбувано імена загиблих 
воїнів УПА та їхніх коман-
дирів із 35 сіл Шумсько-
го району. Крім цієї алеї, 
до 75-ї річниці створення 
Української Повстанської 
Армії в героїчному лісі від-
будували криївку, стай-
ню й пекарню. На цю шля-
хетну справу кошти надій-
шли з обласної скарбниці, 
доклалися до фінансуван-
ня обл держадміністрація 
та меценати. Упівську пе-
карню учасники фести-
валю могли не лише огля-
нути, а й посмакувати тут 
свіжо спеченим хлібом, пи-
ріжками й навіть грибною 
юшкою. Пекла-готува-
ла кухарка із села Стіжок 
Ганна Тимчук. Піч виклав 
відомий в окрузі майстер-
пічник Афанасій Шліхта.

На території колишньо-
го штабу воєнної округи 
«Волинь-Південь» УПА 
працівники апарату Тер-
нопільської обласної дер-
жавної адміністрації, ке-
рівники структурних під-
розділів ОДА, молодь та 
активісти висадили ка-
линову алею пам’яті по-
встанців, які боролися і за-
гинули за вільну Україну.

«УПА воювала проти 
окупантів на два фронти. 
Вірю: здобутки, що були 
тоді, виховали ціле поко-
ління українців, які захи-
щають на сході нашу дер-
жаву від російського агре-
сора», — сказав на патрі-
отичному фестивалі голо-
ва облдержадміністрації 
Степан Барна. Він разом 
з головою облради Вікто-
ром Овчаруком відзначи-
ли грамотами і медалями 
за особливу відвагу, муж-
ність і героїзм під час ви-
конання завдань на схід-
ному фронті найкращих 
бійців. Крім цих відзнак, 
бійці отримали подяки від 
Президента України. Від-
булася церемонія нагоро-
дження родин героїв УПА 
хрестами бойових заслуг.

Смакує водою з повстанського джерела Михайло Стасюк, учасник бойових дій УПА

Ікона Покрова Пресвятої Богородиці  
над Антонівцями
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Ганна Тимчук і Афанасій Шліхта ознайомлюють із повстанською пекарнею
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