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USD 2657.6754   EUR 3120.1109  RUB 4.6244  / AU 338827.04   AG 4516.72   PT 244240.37   PD 259389.12

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

Зберегти транзит
можливо разом з ЄС

ГАЗ. Прибуток України від транзиту російського газу до країн
ЄС за підсумками 2017 року становитиме близько 3 мільярдів
доларів. Про це, повідомляє УНІАН, заявив голова правління
НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. За його словами,
втрата такого рівня доходів внаслідок припинення чинності на-
прикінці 2019 року транзитного контракту між «Нафтогазом» і
«Газпромом» буде «критично негативним чинником». Обов’яз-
кова умова для збереження транзиту газу після 2019-го — за-
лучення європейських компаній в управління української ГТС,
а також надання можливості європейським газовим трейдерам
купувати газ у «Газпрому» на східному кордоні України, а не на
західному, як нині. 

Андрій Коболєв застеріг, що газопровід «Турецький потік» в
обхід території нашої країни дном Чорного моря позбавить Ук-
раїну щорічного прибутку обсягом 0,5 мільярда доларів. За його
словами, позбавлення України доходів від транзиту газу — це
практика уряду РФ, проти якої «нам слід боротися спільно з єв-
ропейськими компаніями».

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:
«Ми прогнозуємо

зростання економіки
на 3 відсотки. 

Але я впевнений, 
що цей показник

можна 
збільшити 

до 5—7
відсотків».

Прем’єр-міністр про оптимістичні прогнози
економічного розвитку країни у 2018—2019 рр.
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Годувальниця бажає
стати легальною

ГРОШІ. Наведення ладу в питаннях користування і власності
на землю  може дати значні надходження до держбюджету

3,7 млн тонн
вироблено нерафінованої соняшникової

олії за 9 місяців року. Це на 31,5%
більше, ніж торік за аналогічний період

7
ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
типових положень про заклади
соціальної підтримки сімей,
дітей та молоді»3

ОФІЦІЙНО 

МОЗ відповідає 
на найпоширеніші запитання
про те, хто й за якими
механізмами отримуватиме
препарати інсуліну

2

Чи доскаче луганський кінь до Європи?
ДОСВІД. На чотирьох державних кінних заводах області вже понад два сторіччя
вирощують чистокровних жеребців

Олена ОСОБОВА,  
«Урядовий кур’єр»

На гербі Луганщини не випад-
ково зображено коня: в об-

ласті працюють аж чотири кінні
заводи. Усі вони державні, всім

майже двісті років. А комплекс
будівель Деркульського конеза-
воду — пам’ятка архітектури
ХVІІІ століття. Тут є унікальний
манеж для тренувань молодих
коней, побудований в 1897 році в
японському стилі, головна тре-

нерська стайня з особливою
акустикою. Щоправда, нині, коли
підприємство святкує 250-річний
ювілей, тут утримують усього
160 коней, але немає жодного
тренера і жокея. «Якщо так зай-
матимемося кіньми, фори Європі

вони не дадуть», — вважає нач -
кон підприємства Павло Бруско.
Начкон — це назва головного
зоотехніка з конярства, так би
мовити, данина традиціям. 

А традиції тут давні. У місцево-
му музеї зберігаються нагороди,

які розповідають про минулі пе-
ремоги тутешніх вихованців чис-
токровної верхової й української
порід. До речі, українську
породу верхових коней ви-
вели саме на цьому заводі
1991 року, що символічно. 5
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 жовтня 2017 р. № 745-р 
Київ

Про пропозиції щодо застосування  
секторальних спеціальних економічних  
та інших обмежувальних заходів згідно  

з резолюціями Ради Безпеки ООН  
щодо Центральноафриканської Республіки

1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 5 грудня 2013 р.  
№ 2127, від 28 січня 2014 р. № 2134, від 22 січня 2015 р. № 2196, від 27 січня 2016 р. 
№ 2262 та від 27 січня 2017 р. № 2339 щодо Центральноафриканської Республіки, від-
повідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести на 
розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування 
таких секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів:

1) до 31 січня 2018 р. в межах компетенції дотримуватися вимог заборони на:
пряме чи опосередковане постачання, продаж або передачу Центральноафрикан-

ській Республіці – з території України або через територію України, або громадянами 
України, або з використанням морських чи повітряних суден під прапором України – 
озброєнь та пов’язаних з ними матеріальних засобів усіх типів, включаючи зброю та 
боєприпаси, військові машини та техніку, напіввійськове спорядження та запасні час-
тини до усього зазначеного;

навчання, надання технічної допомоги, фінансової та іншої допомоги, пов’язаної з 
військовою діяльністю або з наданням, технічним обслуговуванням або використан-
ням будь-яких озброєнь та пов’язаних з ними матеріальних засобів, включно з на-
данням озброєного найманого персоналу, незалежно від країни його походження;

2) обмеження, зазначені у підпункті 1 пункту 1 цього розпорядження, не поши-
рюються на:

постачання, призначене виключно для підтримки та використання Багатопрофіль-
ною комплексною місією ООН зі стабілізації в Центральноафриканській Республіці, 
Регіональною цільовою групою Африканського союзу, місією Європейського Сою-
зу та французькими силами, розгорнутими у Центральноафриканській Республіці;

постачання з попереднім повідомленням Комітету Ради Безпеки ООН, що діє на 
підставі резолюції Ради Безпеки ООН від 5 грудня 2013 р. № 2127 (далі – Комітет), 
військового майна несмертельного ураження та надання допомоги, включаючи опе-
ративну та неоперативну підготовку сил безпеки Центральноафриканської Республі-
ки, призначених виключно для підтримки або використання в рамках процесу ре-
формування сектору безпеки Центральноафриканської Республіки, в координації з 
Багатопрофільною комплексною місією ООН зі стабілізації в Центральноафрикан-
ській Республіці;

постачання, санкціоноване Комітетом, чадськими або суданськими силами ви-
ключно для їх використання міжнародними патрулями тристоронніх сил, створених 
23 травня 2011 р. в Хартумі Суданом, Центральноафриканською Республікою і Ча-
дом, з метою зміцнення безпеки в спільних прикордонних районах у співпраці з Ба-
гатопрофільною комплексною місією ООН зі стабілізації в Центральноафриканській 
Республіці;

постачання, санкціоноване Комітетом, військового майна несмертельного ура-
ження, призначеного виключно для використання в гуманітарних або захисних цілях, 
та відповідну технічну допомогу або технічне навчання;

постачання захисного спорядження, включаючи бронежилети та каски, що тим-
часово ввозиться до Центральноафриканської Республіки виключно для особистого 
користування персоналом ООН, представниками засобів масової інформації та спів-
робітниками гуманітарних організацій та організацій, що займаються питаннями роз-
витку, та пов’язаним з ними персоналом;

постачання з попереднім повідомленням Комітету стрілецької зброї та іншого 
пов’язаного з нею спорядження, призначеного виключно для використання міжна-
родними патрулями, що забезпечують безпеку в тринаціональному районі річки Сан-
га, який охороняється, для боротьби з браконьєрством, контрабандою слонової кіст-
ки і зброї та іншими видами діяльності, що суперечать національним законам Цен-
тральноафриканської Республіки або її міжнародно-правовим зобов’язанням;

постачання озброєнь та інших пов’язаних з ними засобів смертельного уражен-
ня для сил безпеки Центральноафриканської Республіки, призначених виключно для 
підтримки або використання в рамках процесу реформування сектору безпеки в Цен-
тральноафриканській Республіці, які були попередньо санкціоновані Комітетом;

продаж або постачання інших озброєнь та пов’язаних з ними матеріальних засо-
бів та надання допомоги або направлення персоналу, попередньо санкціоновані Ко-
мітетом;

3) проводити вилучення, реєстрацію та ліквідацію (у тому числі шляхом знешко-
дження, приведення до стану непридатності, зберігання на складі або передачі дер-
жаві, яка не є державою походження або призначення, з метою ліквідації) предметів, 
постачання, продаж, передача або експорт яких забороняється згідно з підпунктом 1 
пункту 1 цього розпорядження.

2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних ор-
ганів України інформацію про рішення Ради Безпеки ООН, необхідні для реалізації 
цього розпорядження.

3. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству оборо-
ни, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструкту-
ри, Міністерству фінансів, Державній фіскальній службі, Державній службі фінансо-
вого моніторингу, Державній службі експортного контролю, Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби, Державному концерну «Укрборонпром», Службі безпеки, 
Службі зовнішньої розвідки та Національному банку здійснювати заходи, передбаче-
ні цим розпорядженням.

4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни пропозиції, визначені у пункті 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 жовтня 2017 р. № 738-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 
Відповідно до статей 122, 123, 124, 149 Земельного кодексу України надати то-

вариству з обмеженою відповідальністю «Центр «Сонячне ремесло» дозвіл на роз-
роблення з урахуванням норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 60,3217 гектара (землі державної влас-
ності лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користу-
ванні державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство», розташо-
ваної на території Володимирецького району Рівненської області, з подальшим ви-
лученням і передачею її зазначеному товариству в оренду на строк дії спеціально-
го дозволу на користування надрами від 25 вересня 2009 р. № 5021 із зміною цільо-
вого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміж-
них будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами для 
розширення кар’єру з видобутку бурштину на родовищі «Володимирець Східний».

Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр «Сонячне ремесло» передба-
чити відповідно до законодавства у зазначеному проекті землеустрою розрахунок 
розміру втрат лісогосподарського виробництва та збитків, що будуть завдані земле-
користувачу внаслідок вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 792 
Київ

Про внесення змін до переліку суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються 

повноваження на експорт товарів військового 
призначення власного виробництва та імпорт 

товарів військового призначення  
для використання їх у власному виробництві

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються 

повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та ім-
порт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2005 р. № 984 «Про 
порядок поставок продукції в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і органі-
зацій оборонних галузей промисловості» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 
2485; 2007 р., № 78, ст. 2896; 2012 р., № 5, ст. 175; 2013 р., № 31, ст. 1092, № 97, ст. 3579; 
2014 р., № 18, ст. 547; 2015 р., № 96, ст. 3300; 2017 р., № 17, ст. 494), замінивши у розді-
лах «Суб’єкти, яким надаються повноваження на експорт» і «Суб’єкти, яким надаються 
повноваження на імпорт» позицію 

«14309847 ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», м. Вовчанськ, Харківська область»
такою позицією:
«14309847 ПРАТ «Вовчанський агрегатний завод», м. Вовчанськ, Харківська область».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 жовтня 2017 р. № 793 
Київ

Про внесення змін до Порядку інформування 
центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді  
тримання під вартою

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 (Офіційний вісник України, 2011 p., 
№ 101, ст. 3719; 2015 р., № 22, ст. 608; 2017 р., № 38, ст. 1204), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 18 жовтня 2017 р. № 793

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку інформування центрів з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання,  
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою
1. Пункт 1 після слів «(далі — заявники)» доповнити словами «, Уповноваженим Верхо-

вної Ради України з прав людини, його представниками чи регіональними представництва-
ми (далі — уповноважений з прав людини)».

2. В абзаці першому пункту 2 слова і цифри «частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
міліцію» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 261 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення».

3. Доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:
«31. Уповноважений з прав людини у разі виявлення під час відвідування місць, в яких 

примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу від-
повідно до закону особи, про затримання яких суб’єктом подання інформації не було здій-
снено повідомлення згідно з вимогами цього Порядку, може повідомити про таке затри-
мання відповідному регіональному центру за допомогою телефонного, факсимільного 
зв’язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-
800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) та інші 
телефонні номери, електронної пошти або через систему. 

Розгляд повідомлень здійснюється регіональними центрами відповідно до їх компетен-
ції за умови отримання таких відомостей:

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи;
місце, дата і час затримання особи;
місце перебування затриманої особи;
прізвище та ініціали (найменування) уповноваженого з прав людини, його поштова 

адреса, номер телефону та адреса електронної пошти.».
4. В абзаці другому пункту 4 слова «головних управлінь (управлінь) МВС» замінити сло-

вами «головних управлінь Національної поліції».
5. У пункті 6:
1) в абзаці другому слова «контактного центру системи безоплатної вторинної право-

вої допомоги» замінити словами «контактного центру системи надання безоплатної пра-
вової допомоги»;

2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Повідомлення уповноваженого з прав людини, які надходять до регіонального центру 

або контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги, за наявності ві-
домостей, зазначених у пункті 31 цього Порядку, реєструються у відповідному журналі ре-
єстрації повідомлень та системі.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
3) абзац четвертий після слова «заявника» доповнити словами «або уповноваженого 

з прав людини».
6. У пункті 7:
1) перше речення абзацу першого після слова «заявника» доповнити словами «або упо-

вноваженого з прав людини»;
2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної пра-

вової допомоги в результаті подання повідомлення заявника або уповноваженого з прав 
людини уповноважена службова особа регіонального центру невідкладно інформує про це 
телефоном заявника або уповноваженого з прав людини із зазначенням номера доручення 
центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.».

7. У підпункті 1 пункту 10:
1) в абзаці третьому слова «та заявників» замінити словами «, заявників та уповнова-

женого з прав людини»;
2) абзац четвертий після слова «заявників» доповнити словами «або уповноваженого 

з прав людини».
8. У тексті Порядку слова «єдиний телефонний номер системи безоплатної правової до-

помоги» та «(контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги)» замі-
нити відповідно словами «єдиний телефонний номер системи надання безоплатної право-
вої допомоги» та «(контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 жовтня 2017 р. № 795
Київ

Про внесення зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р.  

№ 1228 «Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на 
право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю» (Офіційний вісник Укра-
їни, 1999 р., № 28, ст. 1412), доповнивши її пунктом 115 такого змісту:

«115. Надати до 1 грудня 2019 р. товариству з обмеженою відповідальністю 
«Авіакомпанія «Меридіан» повноваження на право здійснення експорту послуг з 
авіаперевезень товарів військового призначення.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 185/1746/17 за обвинуваченням Сагайдакової 
Галини Олександрівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, викликає обвинувачену Сагайдакову Галину Олександрів-
ну в підготовче судове засідання, яке призначене на 30 жовтня 2017 
року о 10.00 год., та яке буде проводитися головуючим суддею Косюк 
А.П. в приміщенні Павлоградського міськрайонного суду, який знахо-
диться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається 
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
обвинуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Косюк А.П.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 185/6217/17 за обвинуваченням Філіпової Ка-
терини Володимирівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, викликає обвинувачену Філіпову Катерину Володими-
рівну в підготовче судове засідання, яке призначене на 03 листопа-
да 2017 року о 13.00 год. та яке буде проводитися головуючим суд-
дею Самоткан Н.Г. в приміщенні Павлоградського міськрайонного су-
ду, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається 
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки 
обвинуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Н.Г. Самоткан

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відачку Денисенко Наталію Францівну, останнє відоме міс-
це проживання якої: м. Київ, пр. Лісовий, 20, кв. 159, в судо-
ве засідання, яке призначене на 03.11.2017 року на 09 год. 
45 хв., для розгляду справи за позовом Ницюк О.Ф. до Де-
нисенко Н.Ф. про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ,  
пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Білокуракинський район-
ний суд Луганської області по-
відомляє, що 19.10.2017 ро-
ку розглянуто цивільну спра-
ву № 409/889/17 (провадження  
№ 2/409/526/17) за позовом Кор-
чинського Олександра Антоно-
вича до Корчинської Світлани Ві-
кторівни про розірвання шлюбу, 
та винесено рішення, яким позов 
задоволено.

Суддя Третяк О.Г.
Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє як 

відповідачку Черезову Олену Михайлівну про те, що розгляд цивільної 
справи за позовом ТОВ «Управляюча компанія Комфорт Сервіс» до Че-
резової Олени Михайлівни про стягнення заборгованості, відбудеться 
об 11 год. 00 хв. 26 жовтня 2017 року в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, який знаходиться за адресою: 
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

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

Суддя А.Я. Волчко

Свідоцтво про право власності на житло від 09.11.2006р., №5887, а 

саме: квартира, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. 25-річчя 

РСЧА, буд. 14 «а», кв. 28, номер бланку САВ 416867, видане управлін-

ням комунальних ресурсів Донецької міської ради, начальником управ-

ління С.В.Богачовим., свідоцтво видане згідно з розпорядженням від 

09.11.2006р., №5887, на ім’я Пінчук Степан Якович, 

вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Саркісяна Армана Еду-
ардовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Київ, вул. Мішуги, 2, кв. 238, в су-
дове засідання, яке відбудеться 04 грудня 2017 року о 09.10 годині за адресою: м. Київ, 
вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом 
Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» до Саркісяна Армана Едуардовича 
про стягнення заборгованості за необліковану електричну енергію.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду 
справа може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове 
засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В.В. Даниленко

В Шевченківському районному суді м. Києва 
01.11.2017 року о 13.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Хожа-
інової Оксани Василівни, яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Хожаінова Окса-
на Василівна.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Лінник О.П.

Деснянський районний суд м. Києві викликає 
обвинуваченого Лютікова Володимира Івановича, 
24.12.1954 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: Україна, АР Крим, м. Керч, вул. Вок-
зальне шосе, 33/44), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 01 листопада 2017 року о 
09 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

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

Суддя Р.Я. Вінтоняк

В Шевченківському районному суді м. Києва 
01.11.2017 року о 14.00 відбудеться судовий розгляд 
кримінального провадження відносно Филиппова Сергія 
Анатолійовича, Ісаєва Сергія Володимировича, які обви-
нувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються Филиппов Сергій 
Анатолійович, Ісаєв Сергій Володимирович.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
них в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О.П.

Деснянський районний суд м. Києві викликає об-
винуваченого Саргінова Олега Юрійовича, 19.12.1977 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: Україна, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова, 
110, кв. 82), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 02 листопада 2017 року о 09 год. 30 хв. 
Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

Суддя Р.Я. Вінтоняк

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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оголошення

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

Зіньківський райсуд Полтавської обл. (адреса суду: 
38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Комунарська, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

21.11.2017 о 10:00 до Хайитгулиєв Шамурад (останнє ві-
доме місце реєстрації: 38164, Полтавська обл., смт Опіш-
ня, вул. Гончарівка, буд. 48) справа № 530/806/17, суддя 
Дем’янченко С. М.

22.11.2017 о 09:10 до Заливадний Андрій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 38100, Полтавська обл., 
м. Зіньків, вул. Червоноармійська, буд. 15, кв. 2) справа  
№ 530/746/17, суддя Дем’янченко С. М.

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

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

30.10.2017 о 09:15 до Ганненко Віктор Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 70602, Запо-
різька обл., м. Пологи, вул. Фрунзе, буд. 38) справа 
№ 324/1273/17, суддя Кацаренко І. О.

30.10.2017 о 09:45 до Зінченко Наталя Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70600, Запорізь-
ка обл., м. Пологи, вул. Запорізька, буд. 115) справа  
№ 324/1277/17, суддя Кацаренко І. О.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської 
обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

08.11.2017 о 08:30 до Давиденко Микола Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, пр Леніна, буд. 101, кв. 127) справа  
№ 398/2638/17, суддя Авраменко О. В.

21.11.2017 об 11:00 до Заставнецька Олена Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 28001, Кіровоград-
ська обл., м. Олександрія, вул. Чапаєва, буд. 75) справа  
№ 398/1111/17, суддя Бугайченко Т. А.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального досудо-

вого розслідування
Підозрюваному Лактіонову Михайлу Маркови-

чу, 03.02.1963 року народження, уродженцю та за-
реєстрованому за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, вул. Станіславського, 1, кв. 84, на під-
ставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК України необхід-
но з’явитись 30.10.2017 о 10 год. 00 хв. в кабінет    
№ 314 слідчого відділу Управління СБ України в Тер-
нопільській області, до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Управління СБ України в Терно-
пільській області підполковника юстиції Слюсарчу-
ка В.В., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бан-
дери, 21, для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні  № 22017210000000025 від 
02.10.17, за підозрою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового  

розслідування)
Підозрюваний Кондратенко Володимир Григоро-

вич, 07.01.1954 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Івана 
Франка, буд. 1-В, кв. 31, на підставі ст. ст. 133, 135, 
2975 КПК України вам необхідно з’явитись до ГУНП 
в Житомирській області: м. Житомир, Старий Буль-
вар, 5/37, до старшого слідчого в особливо важли-
вих справах Рудь В.М., р.т. (0412) 407-446 о 14 го-
дині 23.11.2017, 27.11.2017 та 30.11.2017 для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях: для участі у про-
веденні допиту, отримання повідомлення про підоз-
ру та виконання вимог ст. 290 КПК України, озна-
йомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 12013060010000076 від 15.04.2013, у якому ви 
є підозрюваним у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 209 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового  

розслідування)
Підозрювана Орбан Віолета Штефанівна, 

11.09.1968 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Івана 
Франка, буд. 1-В, кв. 31, на підставі ст. ст. 133, 135, 
2975 КПК України вам необхідно з’явитись до ГУНП 
в Житомирській області: м. Житомир, Старий Буль-
вар, 5/37, до старшого слідчого в особливо важли-
вих справах Рудь В.М., р.т. (0412) 407-446 о 14 го-
дині 23.11.2017, 27.11.2017 та 30.11.2017 для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях: для участі у про-
веденні допиту, отримання повідомлення про підоз-
ру та виконання вимог ст. 290 КПК України, озна-
йомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 12013060010000076 від 15.04.2013, у якому ви 
є підозрюваним у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 209 КК 
України.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 51200, Дніпропетровська обл., 
м.Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, буд. 10б) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

06.11.2017 о 15:30 до Цибуленко Григорій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51221, Дніпропетровська 
обл.,Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. Ювілей-
на, буд. 19) справа № 183/3642/17, суддя Городецький Д. І.

31.10.2017 о 13:15 до Івко Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51200, Дніпропетров-
ська обл., м. Новомосковськ, вул. Ковальова, буд. 13, кв. 5) 
справа № 183/3635/17, суддя Городецький Д. І.

31.10.2017 о 13:00 до Валяєва Антоніна Георгіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51200, Дніпроптеровська 
обл., м. Новомосковськ, вул. З.Білої, буд. 8, кв. 113) справа 
№ 183/3639/17, суддя Городецький Д. І.

08.11.2017 о 15:00 до Кардашова Алла Станіславівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51291, Дніпропетровська 
обл., Новомосковський р-н, с. Новотроїцьке, вул. Гераси-
менко, буд. 83) справа № 183/3663/17, суддя Городецький 
Д. І.

08.11.2017 о 14:30 до Погребняк Катерина Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51200, Дніпропетровська 
обл., м. Новомосковськ, вул. Привокзальна, буд. 8) справа 
№ 183/3648/17, суддя Городецький Д. І.

13.11.2017 о 14:40 до Білий Андрій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51200, Дніпропетровська 
обл., м. Новомосковськ, пров. Жданова, буд. 47а) справа  
№ 183/3829/17, суддя Городецький Д. І.

13.11.2017 о 13:30 до Пигач Станіслав Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51232, Дніпропетровська 
обл., Новомосковський  р-н, с. Миролюбівка (Видвиже-
нець), вулиця Фрунзе, будинок 30) справа № 183/3814/17, 
суддя Городецький Д. І.

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

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 08 го-
дині 30 хвилин 02 листопада 2017 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Хабарова Андрія Юрі-
йовича, 18 лютого 1971 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 12016100100014310, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Ага-
рьова Сергія Володимировича, 07 серпня 1973 р.н., як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 42015110350000144, внесеному до ЄРДР 
17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимирови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 
09 год. 00 хв. 03 листопада 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судо-
вий розгляд на підставі обвинувального акта у криміналь-
ному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Ага-
рьову Сергію Володимировичу у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст.111 КК 
України, у відкритому судовому засіданні на 09 годину 00 
хвилин 03 листопада 2017 року, про що повідомити заці-
кавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно 
обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В.В. Бугіль

Олевський районний суд Житомирської області 
викликає Михневич Анну Петрівну у судове засідан-
ня на 10 год. 00 хв. 02 листопада 2017 року як від-
повідачку по справі за позовом заступника прокуро-
ра Житомирської області в інтересах держави в особі 
Тепеницької сільської ради Олевського району Жи-
томирської області про визнання недійсним наказу, 
скасування рішення про державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку та зобов’язання її по-
вернути.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олев-
ського районного суду Житомирської області за 
адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Жито-
мирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове за-
сідання або неповідомлення про причини неявки, 
справу буде розглянуто за відсутністю відповідача.

Суддя М.В. Ковальчук

Олевський районний суд Житомирської області ви-
кликає Шумську Наталію Андріївну, жительку м. Корос-
тень, пров. Табушвілі, 8, кв. 6, Житомирської області, та 
Токового Максима Валентиновича, жителя м. Житомир, 
вул. Лермонтова, 3, кв. 2 як відповідачів по справі за по-
зовом заступника прокурора Житомирської області в ін-
тересах держави в особі Олевської міської об’єднаної те-
риторіальної громади Житомирської області про визна-
ння недійсним наказу, скасування рішення про держав-
ну реєстрацію права власності на земельну ділянку та 
зобов’язання її повернути, у судове засідання на 10 год. 
00 хв. 23 листопада 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевсько-
го районного суду Житомирської області за адресою:  
м. Олевськ, вул. Володимирська,7, Житомирська об-
ласть.

У разі неявки без поважних причин у судове засідан-
ня або неповідомлення про причини неявки, справу буде 
розглянуто за відсутністю відповідачів.

Суддя В.В. Волощук

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає Біляка Дениса Володимировича, 
останнє відоме місце проживання: 83085, м. До-
нецьк, вул. Відважних, 15/11, в судове засідання як 
відповідача у цивільній справі № 130/2573/16-ц за 
позовом Виноградової Антоніни Іванівни, в інтересах 
якої діє Захарчук Максим Володимирович, до Бузін-
ського Олександра Миколайовича, Товариства з об-
меженою відповідальністю «АВТО ГЕО», Біляка Де-
ниса Володимировича та Колосова Юрія Валерійо-
вича про визнання правочинів недійсними, витре-
бування майна з чужого незаконного володіння та 
визнання права власності, яке відбудеться о 09.30 
год. 31.10.2017 року за адресою: Вінницька область,  
м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Біляка Д.В. у судове засі-
дання, справу буде розглянуто за його відсутності за 
наявними у справі доказами. Про причини неявки не-
обхідно повідомити суд.

Суддя Сенько Л. Ю.

Повідомлення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія 
«СПІРІУС» (код за ЄДРПОУ 39282812) місцезна-
ходження: 03026, Україна, м. Київ, вулиця Пирогів-
ський шлях, будинок 169, кабінет 15 Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«СПІРІУС» (код за ЄДРПОУ 39282812) повідомляє 
про те, що 18 жовтня 2017 року Загальними зборами 
учасників прийнято рішення про подання заяви про 
виключення Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «СПІРІУС» з Державного 
реєстру фінансових установ. Рішення Загальних збо-
рів учасників Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «СПІРІУС» від 18 жовтня 
2017 року оформлене протоколом № 18 від 18 жов-
тня 2017 року.

Директор Продіус О.Л.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає:

1. Матус Олександра Івановича, Матус Тетяну Анатоліївну, Ко-
ротюк Людмилу Павлівну, Коротюк Олексія Костянтиновича, Ма-
тус Раїсу Миколаївну, Сотнікова Олександра Федоровича в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/11551/17-ц за позовною 
заявою Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Матус Олександра 
Івановича, Матус Тетяни Анатоліївни, Коротюк Людмили Павлів-
ни, Коротюк Олексія Костянтиновича, Матус Раїси Миколаївни, 
Сотнікова Олександра Федоровича про стягнення боргу, що від-
будеться 31 жовтня 2017 року об 11.00 год.

2. Сібіркіна Кирила Валерійовича, Сібіркіна Валерія Анатолійо-
вича, Кашміна Миколу Ігоровича в судове засідання по цивільній 
справі № 426/11565/17-ц за позовною заявою Кредитної спілки 
«Імперіал ЛТД» до Сібіркіна Кирила Валерійовича, Сібіркіна Ва-
лерія Анатолійовича, Кашміна Миколи Ігоровича про стягнення 
боргу, що відбудеться 31 жовтня 2017 року об 11.30 год.

3. Сергієнка Сергія Миколайовича, Усова Олексія Володими-
ровича, Севостьянова Павла Євгеновича, Маюк Анжеліку Іванів-
ну в судове засідання по цивільній справі № 426/11537/17-ц за 
позовною заявою Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Сергієнка 
Сергія Миколайовича, Усова Олексія Володимировича, Севостья-
нова Павла Євгеновича, Маюк Анжеліки Іванівни про стягнення 
боргу, що відбудеться 31 жовтня 2017 року о 10.00 год.

4. Снісаренка Максима Миколайовича, Тіхомірова Михай-
ла Олександровича, Тіхомірову Ольгу Євгенівну, Євдокімо-
ва Леоніда Єгоровича в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11533/17-ц за позовною заявою Кредитної спілки «Імпері-
ал ЛТД» до Снісаренка Максима Миколайовича, Тіхомірова Ми-
хайла Олександровича, Тіхомірової Ольги Євгенівни, Євдокімова 
Леоніда Єгоровича про стягнення боргу, що відбудеться 31 жов-
тня 2017 року о 10.30 год.

5. Лежалкіну Валентину Михайлівну, Мазур Аллу Андріївну, 
Касєєву Ніну Василівну, Лежалкіна Романа Аркадійовича в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/11542/17-ц за позовною 
заявою Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Лежалкіної Валенти-
ни Михайлівни, Мазур Алли Андріївни, Касєєвої Ніни Василівни, 
Лежалкіна Романа Аркадійовича про стягнення боргу, що відбу-
деться 31 жовтня 2017 року о 12.00 год.

Суддя О.М. Попова
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, 
м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 
33637321) повідомляє про визнання втраченими бланків 
договорів ОСЦПВВНТЗ: АМ/0013421 - 1 шт., АК/3970900 - 1 
шт., АК/3657941 - 1 шт., АК/2805474 - 1 шт., АК/1992987 - 1 
шт., АК/1877056 - 1 шт., АК/1326647 - 1 шт., АК/1326724 - 1 
шт., АК/1877777 - 1 шт., АК/2356027 - 1 шт., АК/1879260 - 1 
шт., АК/1879430 - 1 шт., АК/2352195 - 1 шт., АК/2352241 - 1 
шт., АК/2352264 - 1 шт., АК/2352265 - 1 шт., АК/2352407 - 1 
шт., АК/2352426 - 1 шт., AК/2352427 - 1 шт., АК/2441373 - 1 
шт., АК/2442177 - 1 шт., АК/2442178 - 1 шт., АК/2442179 - 1 
шт., АК/2445539 - 1 шт., АК/2804786 - 1 шт., АК/2804899 - 1 
шт., АК/2810227 - 1 шт., АК/3274079 - 1 шт., АК/3274080 - 1 
шт., АК/3274081 - 1 шт., АК/3278880 - 1 шт., АК/3278881 - 1 
шт., АК/3278882 - 1 шт., АК/3278899 - 1 шт., АК/3278900 - 1 
шт., АК/3278982 - 1 шт., АК/3278983 - 1 шт., АК/3658818 - 1 
шт., АК/3968393 - 1 шт., АМ/0011541 - 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ «ЗДОРОВО»  
Р.А. Дунаєвський

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обви-
нуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Стаханов, вул. Бурбело, 15/21, за мате-
ріалами кримінального провадження № 425/2611\17, 
1-кп\425\393\17, на підставі обвинувального акта від-
носно Фірсова І.І. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І.І. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 30 
жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає 
Дьогтяр Романа Івановича, 18 березня 1990 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: смт Парафіївка Ічнян-
ського району Чернігівської області, вул. Гвардійська, 16), як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Московки Богдана Миколайовича до Дьогтяр Романа 
Івановича про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 06 листопада 2017 року о 
09.00 год. в приміщенні Ічнянського районного суду Чер-
нігівської області за адресою: 16700, Чернігівська область,  
м. Ічня, вул. Коваля, 10.

Запропонувати відповідачу подати до суду до 03 листо-
пада 2017 року на підтвердження заперечень всі раніше не-
подані докази.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин суд вирішує справу на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

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

Суддя В.М. Овчарик

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Ковтунова Сергія Сергійовича 
по справі № 408/3662/17-ц (2/408/1098/17) за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» про стягнення заборгованості, слухання спра-
ви відбудеться 08 листопада 2017 року о 16.30 годи-
ні у приміщенні суду за адресою: Луганська 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

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Дорошенка Сергія Вікторови-
ча, Дорошенка Віктора Сергійовича, Дорошенко Інну 
Миколаївну в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний  банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Дорошенка  Сергія Вікторовича, Дорошен-
ка Віктора Сергійовича, Дорошенко Інни Миколаїв-
ни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
01.11.2017 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: смт Марків-
ка, пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Житомирський районний суд Житомирської області викли-
кає Головню Віталія Костянтиновича у судове засідання, що від-
будеться о 10 годині 30 хвилин 31 жовтня 2017 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивіль-
ній справі № 278/2114/17 за позовом Петрівської Т.С. про позбав-
лення батьківських прав.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право 
з’явитись для участі у судовому засіданні. Готуватись до слухання 
справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, заявля-
ти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребу-
вання письмових доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, 
прошу завчасно - до дати, визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні нада-
ти всі оригінали документів, якими обгрунтовуєте свої заперечен-
ня проти вимог, або копії цих документів, завірених у встановле-
ному законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне да-
ну справу у вашій відсутності за наявними в матеріалах справи до-
казами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт 
або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Городоцький районний суд Львівської області ви-
кликає Марців Галину Романівну, 19.06.1981 р.н., та 
Марців (Станіслав) Надію Романівну, 05.05.1982 р.н. 
(останнє відоме місце реєстрації і проживання: вул. 
Центральна, 554, с. Переможне, Городоцький р-н, 
Львівська обл.) відповідачами у судове засідання на 
15 год. 17 листопада 2017 р. за адресою: майд. Гай-
дамаків, 30, м. Городок, Львівська область, у спра-
ві за позовом Лівчанин Олександри Володимирівни 
про визнання осіб такими, що втратили право на ко-
ристування житловим приміщенням.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням 
цього оголошення відповідачі вважаються належно 
повідомленими про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачів у судове засідання суд, 
відповідно до положень ст. 169 ЦПК України, вирі-
шить справу на підставі наявних у ній доказів (поста-
новить заочне рішення).

Суддя П. Українець

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Сосновського, 38) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

26.10.2017 о 09:30 до Пилипчук Сергій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд. 48д, кв. 63) спра-
ва № 279/2788/17, суддя Коваленко В. П.

26.10.2017 о 09:00 до Каленський Юрій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 11500, Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 8, кв. 95) справа  
№ 279/2796/17, суддя Коваленко В. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Автозаводський районний суд м.Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 13:15 до Ліненко Ольга Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39610, Полтавська 
обл., м. Кременчук, просп. 50 років Жовтня, буд. 26, 
кв. 45) справа № 524/1821/17, суддя Кривич Ж. О.

04.12.2017 о 13:45 до Янко Ірина Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Київська, буд. 36, кв. 
25) справа № 524/1794/17, суддя Кривич Ж. О.

04.12.2017 о 13:30 до Шаховцев Дмитро Олексі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 
буд.29/5, кв. 34) справа № 524/1703/17, суддя Кри-
вич Ж. О.

04.12.2017 о 13:00 до Прохоренко Олег Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39631, Полтав-
ська обл., м.  Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 8, кв. 
3) справа № 524/4066/17, суддя Кривич Ж. О.

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

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т Незалежнос-
ті, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   26.12.2017 о 12:00 до Табачинський Станіслав Сер-
гійович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельниць-
ка обл., м. Нетішин, вул. Михайлова, буд. 14, кв. 154) справа  
№ 679/617/17, суддя Базарник Б. І.

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

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає у судове засідання як відповідача Колес-
ниченка Костянтина Павловича по цивільній спра-
ві №336/4419/17, 2/336/2291/17-ц за позовом 
ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» до Колесниченка Кос-
тянтина Павловича про стягнення заборгованос-
ті, слухання якої відбудеться о 8-30 годині 17 лис-
топада 2017 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117-А, зал судових засі-
дань № 9. У разі неявки справа розглядатиметься за 
відсутності відповідача. 

Головуючий суддя Зарютін П.В.

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 31.10.2017 о 10:00 до Мясищев Микола Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 22301, Вінницька обл., смт 
Літин, вул. Радянська, буд. 71а, кв. 27) справа № 137/917/17, 
суддя Білик Н. В.

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

Дніпровський районний суд м. Києва (адреса суду: 
02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться   03.11.2017 о 10:40 
до Бойко Оксана Іванівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 01001, м. Київ, вул. Павла Тичини, буд. 2, кв. 5) справа  
№ 755/5740/17, суддя Винниченко Л. М.

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

Голосiївський районний суд м.Києва (адреса суду: 03680, 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 21.11.2017 о 
09:30 до Співак Валерій Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Горького, буд. 103А, кв. 
4) справа № 752/2562/17, суддя Ладиченко С. В.

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

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 08.12.2017 о 09:00 до Домніч 
(Мазнюк) Олена Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 
53224, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, 
буд. 134, кв. 3) справа № 182/1033/17, суддя Рибакова В. В.

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

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
30.10.2017 о 10:00 до Земков Ігор Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23614, Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, смт Шпиків, вул. Жарчинського, буд. 7) справа  
№ 148/1074/17, суддя Саламаха О. В.

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

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Доброве-
личківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться   07.11.2017 о 13:00 до 
Єгер Геннадій Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 27028, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,  
с. Михайлівка, вул. Крайня, буд. 2) справа № 387/846/17,  
суддя Майстер І. П.

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

Ленінський районний суд м.Кіровограда (адреса суду: 
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 
40) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   20.12.2017 о 13:45 до Сілич Тамара Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 25000, Кіровоградська 
обл., м. Кропивницький, вул. Таврійська, буд. 43) справа  
№ 405/4398/17, суддя Іванова Л. А.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Вовк Владиславу Андріївну, По-
пова Віталія Олександровича, Копину Оксану Михайлівну, 
Вовк Ларису Олександрівну, Голованову Євгенію Анатолі-
ївну як відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/9379/17-ц за позовом Кредитної спілки «Імперіал 
ЛТД» до Вовк Владислави Андріївни, Попова Віталія Олек-
сандровича, Копиної Оксани Михайлівни, Вовк Лариси Олек-
сандрівни, Голованової Євгенії Анатоліївни про стягнення 
боргу, яке відбудеться 31 жовтня 2017 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя О.М. Попова

Кремінський районний суд Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. 
Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження № 1-кп/414/208/2017 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 31 жовтня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Сухомлі-
нова Валентина Валентиновича, що судове засідання у спра-
ві за позовом Сухомлінової І.В. до Сухомлінова В.В. про ро-
зірвання шлюбу відбудеться у приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) 
під головуванням судді Васильченка О.В. 03 листопада 2017 
року о 09 год. 30 хв.

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

У разі неявки у судове засідання без поважних причин 
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя О.В. Васильченко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Кузяєва Артема Рінатовича по цивільній 
справі № 408/3547/17 за позовною заявою Федорової Тетяни 
Олександрівни, 3-я особа: Служба у справах дітей Ровеньків-
ської міської ради Луганської області про позбавлення бать-
ківських прав, слухання справи відбудеться 31 жовтня 2017 
року о 09.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони 
вважаються повідомленими про час та місце слухання спра-
ви.

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

Суддя В.А. Карягіна

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає представника Амвросіївської місь-
кої ради як відповідача в адміністративній справі 
за номером провадження № 2-а/323/54/17, справа  
№ 218/1221/14-а за адміністративним позовом Скля-
рова Ігоря Вікторовича до Амвросіївської міської ра-
ди Донецької області про визнання протиправним рі-
шення органу місцевого самоврядування та понов-
лення на посаді міського голови, яку призначено до 
розгляду о 14 год. 30 хв. 30 жовтня 2017 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14 
(суддя Мінаєв M.M.).

Суддя М.М. Мінаєв

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що Перкаль Андрій Давидович ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 
16.11.2017 року о 09.30 годині (м. Вишгород, вул. 
Кургузова, 7 каб. 7), як відповідач по цивільній справі  
№ 363/1512/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Комерційний банк «Глобус» до Перкаль 
Андрія Давидовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута за наявними матеріалами 
в справі.

Суддя О.Д. Рудюк

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Гарук Світлану Бальтазарів-
ну (03.06.1977 р.н.) та Гарука Вячеслава Васильовича 
(11.12.1974 р.н.) проживаючих: с. Чимбарівка, вул. Цен-
тральна, 21, Дунаєвецького району, Хмельницької облас-
ті, як відповідачів по цивільній справі № 674/619/17 пров. 
№ 2/674/483/17 за позовом Кучука Миколи Олександрови-
ча до Гарук Світлани Бальтазарівни, Гарука Вячеслава Ва-
сильовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 
23.11.2017 р. о 09.00 год. в залі суду за адресою: вул. Кра-
сінських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачів в судове засідання або не по-
відомлення про причину неявки справа буде розглянута за 
наявними матеріалами за їх відсутності (заочний розгляд).

Суддя В.М. Артемчук

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Стоянова Сергія Вікторовича за позовом 
Стоянової Ольги Григорівни до Стоянова Сергія Ві-
кторовича про розірвання шлюбу. Судове засідан-
ня відбудеться 15.11.2017 р. о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань № 17. У разі неявки Стоя-
нова Сергія Вікторовича судове засідання буде про-
ведене у його відсутність.

Суддя В.В. Виноградова

Червоноградський міський суд Львівської облас-
ті викликає як відповідача Охлупіна Івана Миколайо-
вича у судове засідання по справі за позовом Охлу-
піної Марії Олександрівни про позбавлення батьків-
ських прав, яке відбудеться 16.11.2017 року о 10.30 
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володи-
мира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Новосад М.Д.
У випадку неявки Охлупіна І.М. відповідно до ч. 4 

ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу у йо-
го відсутності на підставі наявних у матеріалах спра-
ви даних та доказів.

Суддя М.Д. Новосад

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 06 листопада 2017 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/3736/17 за позовом Назюти Віти Олександрів-
ни до Шаповалової Ольги Іванівни, третя особа: ви-
конавчий комітет Бердянської міської ради Запорізь-
кої області про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідачку Шаповалову Ольгу 
Іванівну.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі її не-
явки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О.М. Дністрян

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, 
яке відбудеться 03 листопада 2017 року о 08.00 годині за 
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, 
каб. 19, як відповідача по справі за позовом Зубової О.Ю. 
до Беляєва О.О. про розірвання шлюбу.

Беляєв Олексій Олександрович, 17.05.1987 p.н.,  
м. Макіївка, вул. Урожай, 1/1.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає Фоміна Миколу Юрійовича як відповідача по ци-
вільній справі № 711/7509/17 за позовом Хандуся 
Віталія Вікторовича до Фоміна Михайла Юрійовича 
про виселення з житлового приміщення в судове за-
сідання, що відбудеться 02 листопада 2017 р. о 14 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Гого-
ля, буд. 316, м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд мо-
же розглянути справу без вашої участі відповідно до 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя С.О. Дунаєв

Суддя Херсонського міського суду Херсонської об-
ласті Хайдарова І.О. повідомляє про слухання цивільної 
справи за позовною заявою Кержковського Юрія Ген-
надійовича до Кержковського Дмитра Юрійовича, тре-
тя особа: відділ реєстрації місця проживання фізичних 
осіб Херсонської міської ради про позбавлення права 
користування житловим приміщенням, яке відбудеться 
02.11.2017 року о 13.35 годині за адресою: м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду як 
відповідача Кержковського Дмитра Юрійовича.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа 
буде розглядатися у вашу відсутність.

Суддя Хайдарова І.О.

Кривоозерський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що цивільна справа № 479/618/17 провадження  
№ 2/479/316/17 за позовом Добрань Альони Степанівни до Ши-
лова (Дикун) Віталія Степановича, третя особа без самостійних 
вимог Київська районна адміністрація Одеської міської ради про 
позбавлення батьківських прав призначена до судового розгля-
ду на 07 листопада 2017 року на 11.00 годину.

Шилову (Дикун) Віталію Степановичу, який зареєстрований 
по вул. Садова, 129, с. Бурилове, Кривоозерського району, Мико-
лаївської області, необхідно з’явитись у судове засідання 07 лис-
топада 2017 року на 11.00 годину, яке відбудеться в залі судових 
засідань № 2 Кривоозерського районного суду за адресою: смт 
Криве Озеро, вул. Шевченка, 1-А Миколаївської області.

Суддя О.В. Репушевська

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 24 листопада 2017 року о 09.00 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній спра-
ві № 310/4072/17 за заявою ТОВ «Запоріжгаз збут» 
до Чернишенка Є.С. про стягнення  заборгованості 
за поставлений природний газ.

Суд викликає Чернишенка Євгена Сергійовича як 
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Борзнянський районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Харченко Ірину Георгіївну, 13.08.1960 
року народження, останнє відоме місце проживання: с. В. 
Загорівка, Борзнянського району, Чернігівської області, як 
відповідача у цивільній справі № 730/950/17 за позовом Хар-
ченка Володимира Васильовича до Харченко Ірини Георгіїв-
ни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30 жовтня 2017 
року о 12.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Борзна, 
вул. Незалежності, 4, Чернігівської обл.

У випадку вашої неявки справа буде розглянута у вашу 
відсутність. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О.А. Луговець

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 24 листопада 2017 року о 09.30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній спра-
ві № 310/4162/17 за заявою ТОВ «Запоріжгаз збут» 
до Чернишенка Є.С. про стягнення заборгованості за 
поставлений природний газ.

Суд викликає Чернишенка Євгена Сергійовича як 
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Відповідач Посмітюха Станіслав Михайлович ви-

кликається у Вінницький міський суд Вінниць-

кої області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал  

№ 18) на судовий розгляд 03.11.2017 р. об 11 год. та 

08.11.2017 р. о 09 год. у справі за позовом ПАТ «Укр-

соцбанк» до Посмітюхи С.М. про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Суддя О.П. Король

Краснокутський районний суд Харківської області викли-
кає в судове засідання Соколовську Людмилу як відповіда-
чку по справі за позовом Соколовського Олексія Миколайо-
вича до Соколовської Людмили про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 01 листопада 2017 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Краснокутського районного су-
ду за адресою: Харківська область, смт Краснокутськ, вул. 
Охтирська, № 15.

У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися 
до суду та про можливість судового розгляду справи у ва-
шу відсутність необхідно повідомити суд. У випадку неявки 
справа буде розглядатися за вашої відсутності.

Суддя В.А. Каліберда

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, (каб. № 303), 
викликає на 29.01.2018 року на 14 год. 30 хв. упо-
вноваженого представника відповідача ТОВ «Енер-
гомост» за позовом Алієва Джавида Абдула Огли до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-
мост» про стягнення заборгованості із суми невипла-
ченої заробітної плати; невикористаної щорічної від-
пустки; середнього заробітку за час затримки розра-
хунку при звільненні.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі 
неявки відповідача справа розглядатиметься за йо-
го відсутності.

Суддя В.О. Волошин

Чечельницький районний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання як відповідача Дерелець Олега Ва-
лерійовича, 06 лютого 1979 року народження, по цивільній 
справі № 151/739/17 за позовною заявою Жовтяк Раїси Ва-
лентинівни до Дерелець Олега Валерійовича про зміну роз-
міру аліментів.

Судове засідання призначено на 01 листопада 2017 року о 
09 год. 00 хв. в приміщенні Чечельницького районного суду 
Вінницької області за адресою: Вінницька обл., смт Чечель-
ник, вул. Жовтнева, 33.

Явка відповідача Дерелець О.В. у справі обов’язкова. У ра-
зі неявки відповідача в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними в справі доказами.

В.о. голови суду В.С. Моцний
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +7  +12 Черкаська +2 -3 +6  +11
Житомирська +2  -3 +7  +12 Кіровоградська +2 -3 +7  +12
Чернігівська +2  -3 +4  +9 Полтавська +2 -3 +4  +9
Сумська +2  -3 +3  +8 Дніпропетровська +2 -3 +5  +10
Закарпатська +1 +6 +9  +14 Одеська +1 +6 +10  +15
Рівненська +1 +6 +7  +12 Миколаївська +2 -3 +7  +12
Львівська +1 +6 +7  +12 Херсонська +2 -3 +7  +12
Івано-Франківська +1 +6 +10  +15 Запорізька +2 -3 +4  +9
Волинська +1 +6 +7  +12 Харківська +2 -3 +3  +8
Хмельницька +1 +6 +7  +12 Донецька +2 -3 +3  +8
Чернівецька +1 +6 +11  +16 Луганська +2 -3 +3  +8
Тернопільська +1 +6 +7  +12 Крим +1 +6 +9  +14
Вінницька -2 +3 +7  +12 Київ -1  +1 +9  +11

Укргiдрометцентр

1..6
7..12 2..-3

7..12

2..-3
7..12

2..-3
7..12

2..-3
3..8

До шкіл завітала 
«Зелена хвиля»

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. Працівники держлісгоспів Вінниччини мають великий до-
свід виховання у школярів любові до лісу — багатющої природної 
лабораторії, що виробляє кисень і дає змогу людству жити. На ба-
зі підрозділів обласного управління лісового й мисливського госпо-
дарства діють 44 учнівських лісництва, де проводять просвітницьку 
екологічну роботу. 

Цими днями до п’яти загальноосвітніх шкіл Вінниці завітала ак-
ція «Зелена хвиля». Для шкіл закуплено декоративний посадковий 
матеріал, саджанці головних деревних порід. Лісівники допомогли 
освітянам скласти проекти зелених зон на пришкільних територіях і 
спільно з учнями висаджують дерева. Наступної весни добра спра-
ва матиме продовження й охопить інші навчальні заклади міста. Ме-
та акції — популяризація природоохоронної роботи в закладах осві-
ти, виховання бережливого ставлення молодого покоління до навко-
лишнього середовища й зелених насаджень зокрема.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Днями в Сумському об-
ласному художньо-

му музеї ім. Н. Онацько-
го відкрилася виставка ро-
біт майстра фарфору Вла-
дислава Щербини (1926—
2017), на якій представлено 
понад 40 його авторських 
робіт. За словами сум-
ського мистецтвознавця 
Людмили Федевич, твор-
чість цього самобутньо-
го митця становить вели-
ку художню цінність. Уро-
дженець міста Вознесен-
ська Миколаївської облас-
ті за тривале життя ство-
рив понад 1000 виробів, 
що стали символом укра-
їнського національно-
го фарфорового і ке-
рамічного мистецтва. 
З-поміж них «Садко», 
«Одарка» і «Карась», 
добре знані у світі. 
Особливо продуктив-
ним стало останнє де-
сятиріччя життя май-
стра. Познайомившись із 
художницею-керамістом 
Марією Антроповою, він 
започаткував новий стиль 
у фарфоровому виробни-
цтві, завдяки чому ство-
рено оригінальні роботи. 
Нині Владислав Щерби-
на — найвідоміший укра-
їнський майстер малої 

фарфорової пластики.  
Представлені на ви-
ставці роботи поєднали 
дві стихії — водний світ і 
безмежжя народної твор-
чості. Назви багатьох із 
них промовисто свід-

чать самі про себе: «Біля 
броду брала воду», «Ой, 
у вишневому садочку, 
там соловейко щебетав», 
«Взяв би я бандуру та й 
заграв, що знав» та інші.  
Особливо цінно, що по за-
кінченні виставки кіль-
ка робіт назавжди зали-
шаться у фондах Сум-
ського художнього музею і 
відвідувачі матимуть змо-
гу ознайомитися з ними. 
Під час відкриття верні-
сажу відбулася презента-
ція книжки Олени Корусь 
«Владислав Щербина. 
Фарфор і кераміка», при-
мірник якої авторка пода-
рувала музеєві.

 Дві стихії  
 поєдналися  
 у фарфорі
ВЕРНІСАЖ. У Сумах відкрилася 
унікальна виставка 
Владислава Щербини

В іронічних і водночас багатогранних 
роботах майстра відображено всі сторони 
нашого життя. В них кожен може відшукати 
щось таке, що не залишає байдужим  

Арт-простір  
для рідного села

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Активістки села Шапарівка на Білокуракинщині, 
що на Луганщині, об’єдналися й вирішили на базі місцевого клубу 
створити кімнату для відпочинку.

«На жаль, у нас у селі працюють не всі жінки. Переважно це 
магазин, школа, ФАП», — каже жителька села Наталія Нізійова. 
А Наталія Лавренко, голова ініціативної групи «Шапарівка дієва», 
додає: «На нашу думку, не вистачає дозвілля для жінок. Не виста-
чає альтернативи, де корисно проводити вільний час».

Отже, активістки розробляють грантовий проект на суму 130 ти-
сяч гривень. Цим коштом планують придбати сучасні меблі, муль-
тимедійну апаратуру, швейну машинку й матеріали для роботи. 
Приміщення хочуть обладнати затишно, щоб було просто й по-
домашньому. Мріють, щоб тут збиралися жінки, обговорювали 
проблеми, займалися рукоділлям або дивилися фільми, а діти гра-
тимуться у спеціально облаштованому іграшками куточку. 
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