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ЗІГРІЄМОСЯ! ВИБІР

5У Донецькій області 
нехолодна осінь дала змогу 
розпочати опалювальний 
сезон трохи пізніше від 
офіційного старту

Цього року в українські виші 
вступило на третину більше  
абітурієнтів з тимчасово 
окупованих і непідконтрольних 
територій, ніж торік
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Прем’єр-міністр про безпосередню відповідальність 
місцевої влади за тарифне ціноутворення 

Колишній радянсьКий 
дисидент, політичний 
і громадсьКий діяч ізраїлю 
натан ЩарансьКий:
«Розумію, чому Росії було 
легко скористатися 
ситуацією 
на русифікованому 
Донбасі»
Торік за підтримки вищого керівництва України та 

міської ради Києва було засновано громадський 
фонд «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Ме-
та його існування — спорудити до 2021-го, 80-х роковин 
трагедії Бабиного Яру, меморіально-музейний центр Го-
локосту. До складу наглядової ради увійшли Київський 
міський голова Віталій Кличко, відомі у світі політич-
ні діячі: екс-президент Польщі Александер Квасьнєв-
ський, колишній глава зовнішньополітичного відомства 
ФРН Йошка Фішер, екс-сенатор від США Джо Лібер-
манн і бізнесмени-філантропи. Очолив раду колишній 
радянський дисидент, політичний і громадський діяч Із-
раїлю Натан ЩАРАНСЬКИЙ.

Натан Щаранський народився і виріс в українському 
Донецьку, навчався у Москві. Був помічником академі-
ка Андрія Сахарова і одним з ініціаторів створення Мос-
ковської групи з контролю за дотриманням Гельсінських 
угод. За активну правозахисну діяльність, відкрите про-
тистояння з радянською ідеологією і намагання розповісти 
світу про злочини тоталітарного режиму проти прав лю-
дини Натана Щаранського неодноразово заарештовува-
ли. А у 1978-му його засудили на 13 років позбавлення во-
лі за звинуваченням у шпигунстві на користь США. 
В ув’язненні він неодноразово оголошував голодні 
протести, зазнавав тортур примусового годування. 

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир гройсман:

ЦИФРА ДНЯ

29,1 млрд грн  
спрямовано у жовтні на пенсійні 

виплати. Їх фінансування 
вже завершено  

«Підстав 

для зростання цін на газ 

немає. Так само немає 

підстав для зростання 

тарифів».
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«ми можемо ставати  
пліч-о-пліч не лише під час 
революції, а й щодня»
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ВИХІД Є. Що більш щиро говоритимемо про реальні історії, 
котрі відбувалися в час Голодомору, то менше 
негативних наслідків матимемо

закачаний газ починає працювати на тепло
ЕНЕРГОНОСІЇ. Державна компанія — оператор газотран-

спортної системи «Укртрансгаз» учора вранці припинила зака-
чувати природний газ у підземні сховища і перейшла в режим 
роботи, який передбачає лише відбір блакитного палива на по-
треби опалювального сезону 2017—2018 років.

«До режиму закачування газу ми більше не повернемося. 
Виняток може бути зроблено лише в разі аномального поте-
пління — тоді можливе короткострокове закачування газу. Від-
сьогодні підземні сховища працюватимуть тільки у режимі від-
бору газу для потреб опалювального сезону», — цитує УНІАН 
текст повідомлення прес-служби компанії. На сьогодні актив-
ними споживачами газу стають теплокомуненерго, які виро-
бляють теплову енергію.

Станом на середину поточного тижня, у підземні сховища бу-
ло закачано 16,969 мільярда кубометрів газу.

Під час підготовки до опалювального періоду 2016—2017 ро-
ків у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості напо-
лягали на необхідності накопичити близько 17 мільярдів кубо-
метрів газу, тоді як керівництво НАК «Нафтогаз України» за-
певняло, що 14,5 мільярда буде цілком достатньо. У минулий 
опалювальний сезон країна увійшла із запасами блакитного 
палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів, а наприкінці сезону в 
сховищах залишалося 8,4 мільярда кубів.

Запаси антрацитового вугілля на складах українських тепло-
електростанцій з 18 по 25 жовтня цього року зросли на 3,8% — 
до 546 тисяч тонн, повідомляє прес-служба Міненерговугілля. 
При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 11,4% 
— до 539,4 тисячі тонн з 608,5 тисячі. Загалом запаси твердо-
го палива на складах теплової генерації впродовж тижня ско-
ротилися на 4,4% — до 1,085 мільйона тонн.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача: Степченка Артура Віталійовича, останнє місце реєстрації якого: м. 
Київ, пр-т Оболонський, 16-Б, кв. 58, в судове засідання, яке відбудеться 31.10.2017 року о 16 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця,5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за  позовом Килихевича Володимира Миколайовича до Степ-
ченка Артура Віталійовича, треті особи: Відділ державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві, 
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві про звернення стягнення на спадкове майно.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі не-

явки 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 О. М. Колесник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Клешньов Олександр Іванович, 14.11.1958 року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 233, кв. 57, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 
30.10.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до слідчо-
го в особливо важливих справах Шпорта Є. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, 
вручення письмового повідомлення про підозру, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання і проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000789 від 27.09.2017 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області 
викликає Осінського Руслана Івановича, Осінську Тетяну Петрівну, 
Осінського Ігоря Івановича, адреса проживання: Житомирська об-
ласть, м. Новоград-Волинський, вул. Рокосовського, 27, кв. 3, як від-
повідачів у цивільній справі № 285/1267/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до зазначених осіб та інших про стягнення заборгованос-
ті. Судове засідання відбудеться 1.11.2017 року о 09.00 у приміщен-
ні Новоград-Волинського міськрайонного суду за адресою: вул. Іва-
на Франка, 31, м. Новоград-Волинський, Житомирська область. У 
випадку неявки відповідачів у судове засідання справа розглядати-
меться без їх участі з постановленням заочного рішення.

Суддя Т. Б. Сташків

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Ле-

шан Ніну Сергіївну на 03.11.2017 року о 09 год. 30 хв. та на 

06.11.2017 року о 10 год. 00 хв. в зал судового засідання № 3, 

суддя Бар’як А. С., на розгляд справи за позовом Публічного ак-

ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ле-

шан Ніни Сергіївни про стягнення заборгованості.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Йлдирим Сервет (Yildirim Servet), 01.01.1988 р.н. громадянин Турецької Республі-

ки (останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Танкопія, буд. 9/2, кв. 92), відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 297-5 КПК України викликається 30 жовтня 2017 року на 10.00 год. до старшого слідчого слід-
чого управління ГУНП в Харківській області Коршуна О. М., у каб. 402 за адресою: м. Харків, вул. Весні-
на, 14, під’їзд № 2, для проведення слідчих дій, а саме для: отримання повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри, допиту підозрюваного, відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів, при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування кримінального провадження № 12015220000000643 від 08.08.2015 року за п. 6 ч. 2  
ст. 115 КК України.

Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України, наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст. 139 КПК України.

До об’єднання партнерів агітуватимуть 
конкретними справами
АКТУАЛЬНО. Тепер у Барі на Вінниччині  беруться за питання, яких не вирішували роками

Олег  ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

У невеликому місті Бар  
вулиця Григоровичів-

Барських виблискує на 
сонці свіжим асфальтом, а 
обабіч неї — тротуар із су-
часної плитки. Таких змін, 
які створюють зручнос-
ті жителям, останнім ча-
сом тут сталося чимало. І 
це природно, адже бюджет 
зріс у рази. Тож змінюєть-
ся на краще життя громади 
і закладається перспекти-
ва комплексного розвитку 
території на наступні роки. 

Перспективним планом 
передбачено, що Бар при-
єднає до себе  населені пук-
ти 9 сільських рад. З торіш-
нього вересня місто пра-
цює спільно із селами Ан-
тонівської сільради.  Ре-
шту потенційних партне-
рів воно прагне схиляти до 
об’єднання конкретними 
справами.

У села зробили 
дорогу

В Антоновці, Глинянці й 
Широкому разом 588 жи-
телів. Моральною і мате-
ріальною підтримкою сво-
їх сіл назвала створен-
ня об’єднаної територі-
альної громади виконувач 
обов’язків старости Окса-
на Зажирко, яка до цього 
працювала сільським го-
ловою. 

«Не думала, що за такий 
короткий час зможемо від-
ремонтувати нашу доро-
гу районного значення за-
вдовжки 14 кілометрів з 
Бара до Глинянки. На умо-
вах співфінансування ми 
надали половину необхід-
ної суми, і облавтодор зро-
бив ямковий ремонт і част-
ково поточний середній», 
— каже вона. 

Міська рада надала гро-
ші, за які  в селі поклали 

тротуарну доріжку біля 
дитсадка і школи. До речі, 
цього року вперше  на під-
готовку школи до навчаль-
ного року батьки не здава-
ли ні копійки: ремонт ви-
конали бюджетним ко-
штом. А ще здійснилася 
мрія селян мати вуличне 
освітлення: його завершу-
ють у всіх трьох селах на 
центральних та основних 
другорядних вулицях.

Оксана Володимирів-
на розповіла, що в цих се-
лах працевлаштуватися 
складно, однак люди при-
вчилися виживати за ра-
хунок розвитку особистих 
селянських господарств. 
Тримають по 3, а в дея-
ких дворах і по 5—6 ко-
рів. Хотіли серйозно за-
йнятися вирощуванням 
ягід (місцевість сприятли-
ва), однак виникла пробле-
ма зі збутом, бо до райцен-
тру маршрутка ходить ли-
ше тричі на день. Але те-
пер ситуація змінюється. З 
ініціативи міської ради ін-
вестор безоплатно забез-
печить селян саджанця-
ми малини і купуватиме 
ягоди. Уже склали списки, 
скільки сотих кожен двір 
може відвести під мали-
ну. В міській раді повідо-
мили, що в селах планують 
прокласти водогін, щоб бу-
ла вода на побутові потре-
би і крапельне зрошування. 
Тож селяни матимуть дже-
рело заробітку, а бюджет 
— додаткові  надходження.

«Коли наші села були 
окремими громадами, в бю-
джеті сільради не завжди 
вистачало коштів на опла-
ту праці її співробітників. 
Якщо я виплачувала зарп-
лату працівникам, а собі не 
залишалося, мене відпо-
відні служби штрафували. 
Але тепер бачимо зміни на 
краще. Ми дуже задоволе-
ні, що об’єдналися», — за-
значила Оксана Зажирко.

Рушійна сила 
ПДФО

Голова Барської місь-
кої об’єднаної територіаль-
ної громади Артур Цицюр-
ський не приховує, що са-
ме завдяки приєднанню на-
селених пунктів Антонів-
ської сільради місто отри-
мало змогу залишати в се-
бе 60% податку на доходи 
фізичних осіб. Це великий 
стимул.  Якщо торік бю-
джет міста  за власними до-
ходами становив 14 міль-
йонів гривень, то тепер в 
ОТГ — 42. При цьому част-
ка ПДФО  у власних над-
ходженнях визначальна — 
майже 65%. У грошовому 
вимірі це 28 мільйонів гри-
вень, що приблизно вдвічі 
більше від торішнього бю-
джету міста. 

Заступник Барського 
міського голови Юрій Гвоз-
дяр зазначив, що ПДФО  

надійде приблизно на 2 
мільйони більше, ніж пла-
нували.

Якщо людина працевла-
штована, то добре їй, гро-
маді й державі. Залишаю-
чи частину податку на до-
ходи фізичних осіб в ОТГ, 
уряд заохочує місцеві гро-
мади брати на себе відпові-
дальність за розвиток сво-
єї території та створювати 
робочі місця. Разом з дер-
жавною дотацією й субвен-
цією бюджет Барської ОТГ 
збільшився майже вчетве-
ро порівняно з тим, який то-
рік був у місті. Так заклада-
ється надійна матеріальна 
основа самоврядування у 
малих містах і селах.

«Комплексно підходимо 
до розвитку своєї території. 
Беремося й за ті питання, 
яких не вирішували протя-
гом останніх десять років. 
Проблема номер один для 
нас — осередки культури, 
освіти та мистецтва. Цьо-
го року завдяки ПДФО на-
ші школи й дитсадки отри-
мали таку суму на ремонт, 

якої раніше не бачили», — 
зазначив Артур Цицюр-
ський.

В освітній галузі є проб-
лемні питання. Зі слів на-
чальника соціально-гумані-
тарного відділу міської ра-
ди Наталії Стрельчук, дер-
жавної субвенції виста-
чає на оплату праці педа-
гогічних працівників. А в 
питаннях поліпшення ма-
теріальної бази та осна-
щеності закладів освітя-
ни звертаються до депу-
татів міської ради, які пе-
редбачають додаткові ко-
шти. Однак за рік всього не 
вирішити. Наприклад, по-
требує оновлення технічне 
забезпечення шкіл.  

«Комп’ютерні класи є в 
усіх школах. Цього року 
частково оновимо муль-
тимедійні проектори і 
комп’ютери. За теперіш-
німи вимогами  не маємо 
стільки, як хотілося б, су-

часних навчальних лабо-
раторій і навчальних кабі-
нетів — це в перспективі. 
Міська рада ухвалила рі-
шення про створення опо-
рної в ОТГ школи на базі 
другої гімназії. Тож пра-
цюємо», — каже вона.

Суперечливі думки ви-
кликає робота сільської 
школи в Глинянці. У трьох 
її класах навчається ли-
ше 11 дітей. Та батьки ви-
рішили зберегти заклад. 
Решту учнів із сіл шкіль-
ний автобус, який ОТГ ви-
користовує на правах без-
оплатної оренди, підво-
зить в одну з міських шкіл. 
Автобус 1990 року випус-
ку, фізично застарілий, 
крім того, в ньому менше 
місць, ніж учнів. Тому бар-
чани звернулися до депар-
таменту освіти Вінниць-
кої облдерж адміністрації 
з проханням, щоб під час 
формування бюджету на 
2018 рік внести їхнє ОТГ у 
програму «Шкільний авто-
бус» на умовах співфінан-
сування.

В освітніх закладах ак-
туальні питання енерго-
збереження і впроваджен-
ня альтернативних видів 
палива. За словами Юрія 
Гвоздяра, дуже великі ко-
шти йдуть на опалення, 
оскільки у школах і дит-
садках тепло отримують 
із природного газу. Місто 
правильно визначилося, 
що спочатку слід утеплити 
фасади і дахи приміщень, 
замінити вікна і двері на 
енергоощадні, навести по-
рядок із системами опа-
лення, а потім упроваджу-
вати альтернативні види 
палива. Ось лише коли це 
стане реальністю, важко 
сказати. Хоч рух є. У шко-
лах частину вікон заміни-
ли. Виготовлено проекти 
на переведення трьох дит-
садків на альтернативні 
види палива і впроваджу-
ють заходи з тепломодер-
нізації приміщення пер-
шого дитсадка.

Прикро, що навколо бар-
ського освітнього простору 
тривають непорозуміння. 
Є проблеми з перепідпо-
рядкуванням шкіл.

Тут гніздяться 
сто видів птахів

Бюджет розвитку ОТГ 
на цей рік визначено в 
межах 8 мільйонів гри-
вень. Зі слів начальника 
фінансового відділу місь-
кої ради Інни Ковтун, цим 
коштом зробили капіталь-
ний ремонт трьох вулиць 
(на дороги також викорис-
тали державну субвенцію 
на розвиток інфраструк-
тури),  придбали трактор 
для комунального підпри-
ємства «Барблагоустрій», 
буде здійснено техніч-
не переоснащення сорту-
вальної станції на місько-
му полігоні  твердих побу-
тових відходів тощо.

Сміттєсортувальну стан-
цію, придбану коштом об-
ласного бюджету, в Бар 
привезли ще 10 років тому. 
Але весь цей час вона сто-
яла як непотрібна. Тепер 
місто провело тендер і ви-
значилося, хто її модерні-
зує і збудує ангар. 

До речі, понад рік то-
му в місті почали впрова-
джувати роздільне зби-
рання сміття. Тож барчани 
близькі до цивілізованого 

комплексного поводжен-
ня з твердими побутовими 
відходами.

Як розповів міський го-
лова, цього року на вули-
цях зробили багато троту-
арів, у парку облаштува-
ли  величенький дитячий 
майданчик. Там організу-
вали пікнік-зону та зага-
лом планують цю части-
ну парку відвести під те-
матичний відпочинок — 
культурний, спортивний 
тощо. Цікаво, що до те-
риторії міста входить ве-
ликий став: 100 гекта-
рів плеса, а загалом орні-
тологічний заказник міс-
цевого значення на річ-
ці Рів розміщено на площі 
248 гектарів. Тут гніздять-
ся понад 100 видів птахів, 
з них 12 видів — червоно-
книжні. Рекреаційна  зо-
на недалеко від історич-
ної частини міста, це пер-
спективний об’єкт розви-
тку туризму. Міська ра-
да завершує виготовлен-
ня проектно-кошторисної 
документації на очищен-
ня ставу. А водночас (на-
явність заказника перед-
бачає певні вимоги) КП 
«Барводоканал» працює 
над прокладенням цен-
тралізованої каналіза-
ції на житлових масивах 
прибережної зони. Обсяг 
роботи чималий, адже бу-
дують водогін та оновлю-
ють застарілі мережі.

Створили в ОТГ і муні-
ципальну варту, в якій 4 
особи. Вона переймати-
меться питаннями благо-
устрою (контроль за по-
рядком і збереження чи-
стоти на вулицях), несанк-
ціонованої торгівлі тощо. 
Хочуть мати відеоспосте-
реження в місті — проект 
щодо цього подали  у фонд 
«Відродження».

Що ж до перспектив 
розширення ОТГ ситуація 
невизначена. Дві сільради 
відразу відмовилися, а ре-
шта думають.  

«Ми проводили зустрічі. 
Люди не мають достатньо 
інформації про об’єднання, 
а голови громад відверто 
не сприяють цьому. Буду-
чи очільниками, вони мали 
б дати максимум інформа-
ції громадянам, а цього не-
має й близько. Однак наші 
двері відчинено», — резю-
мував Артур Цицюрський.

ДОВІДКА «УК»
Барську міську об’єднану територіальну громаду створено 

у вересні 2016 року. З Вінниці до Бара — 68 кілометрів, най-
ближча залізнична станція – за 7 кілометрів. Чисельність на-
селення в ОТГ — 16 837 осіб. Кількість населених пунктів — 
4. Шкіл — 5, дитсадків — 6, ФАП 1, медичних амбулаторій — 
2, музична школа 1. Громадських організацій — 65. Загальна 
протяжність доріг на території об’єднаної громади — 63,8 кі-
лометра. Ринків — 1, магазинів — 214, кафе — 31, аптек — 
19, готелів — 4.  

Залишаючи частину податку  
на доходи фізичних осіб в ОТГ, уряд 
заохочує місцеві громади брати  
на себе відповідальність за розвиток своєї 
території та створювати робочі місця.
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Великобілозерський районний суд Запорізької області викликає у судове засідан-
ня на 30.10.2017 року на 11 годину 00 хвилин до Великобілозерського районного су-
ду Запорізької області Нефедьєва Іллю Сергійовича як відповідача у цивільній справі 
№ 312/350/17 за позовом Касярум Марини Миколаївни про розірвання шлюбу. У ра-
зі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя А. Ю. Рогоза

В провадженні Арбузинського районного суду Миколаївської області знаходиться цивільна справа  
№ 467/745/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська 
агенція з повернення боргів» до Будулуци Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи призначено на 30 жовтня 2017 р. о 09  год. 00 хв. в Арбузинському районному суді Ми-
колаївської області (адреса суду: вул. Шевченка, 204, каб. № 6, смт Арбузинка, Арбузинський район, Мико-
лаївська область). Суд викликає Будулуцу Ігоря Миколайовича як відповідача по справі.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без вашої участі за наявними в справі доказа-
ми в порядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Догарєва

Дарницький районний суд м. Киє-
ва викликає Гапон О. Є., адреса: 02099,  
м. Київ, вул. Російська, 31 (гуртожиток), 
в судове засідання за позовною заявою 
Гапон О. О. до Гапон О. Є. про розірван-
ня шлюбу 03.11.2017 р. о 14 год. 30 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, каб. 
216.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 01.11.2017 о 08:00 до Геренко Денис Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Червона, буд. 31, 
кв. 7) справа № 310/3024/17, суддя Полянчук Б. І.

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

Дзержинський районний суд м. Харкова (адреса суду: 61202, Харківська обл., м. Харків, пр-т Пе-
ремоги, 52-В) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться  31.10.2017 о 09:15 до Пересадько Сергій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Полярна, буд. 46) справа  
№ 638/398/17, суддя Наумова С. М.

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

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Ма-
медова Айдин Шаіг Огли, 1987 р.н., на Комісію 
з питань захисту прав дитини, де розглядати-
меться питання про доцільність позбавлення 
батьківських прав Мамедова А. Ш.Огли віднос-
но малолітнього сина 2013 р.н.

Засідання відбудеться 01.11.2017 о 16.00 в 
приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 42, каб. № 415.

Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17300, Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Леніна, 43) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.11.2017 о 10:00 до Прихідько Ольга Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 17321, Чернігівська обл., Сріб-
нянський р-н, с. Гриціївка, вул. Набережна, буд. 2) справа  
№ 746/370/17, суддя Ходіч В. М.

01.11.2017 о 10:00 до Завгородній Григорій Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17320, Чернігівська обл., 
Срібнянський р-н, с. Олексенці, вул. Перемоги, буд. 13) спра-
ва № 746/379/17, суддя Цигура Н. А.

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

Чуднівський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 13200, Житомирська обл., смт Чуднів, вул. 50 років Жов-
тня, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

07.12.2017 о 09:30 до Трохимчук Валентин Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13246, Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, смт Вакуленчук, Військове Містечко №10, 
буд. 20, кв. 29) справа № 294/1235/17, суддя Мандро О. В.

07.12.2017 о 09:00 до Приймак Василь Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 13232, Житомирська обл., Чуд-
нівський р-н, с. Кілки, вул. Лесі Українки, буд. 12) справа  
№ 294/1246/17, суддя Мандро 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.

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 51300, Дніпропетровська обл., смт Петриків-
ка, вул. Леваневського, 19) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

31.10.2017 о 08:45 до Ливиненко Іван Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51800, Дніпропетровська 
обл., смт Петриківка, вул. Леваневського, буд. 12, кв. 6) 
справа № 187/617/17, суддя Караул О. А.

02.11.2017 о 09:00 до Рогов Роман Юрійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51830, Дніпропетровська обл., Петри-
ківський р-н, с. Лобойківка, вул. Шевченка, буд. 163) справа 
№ 187/753/17, суддя Іщенко І. М.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Публічного 
акціонерного товариства Акціонерного банку «Експрес-
Банк» в особі Артемівського відділення АБ «Експрес-
Банк» до Черепня Олени Петрівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі № 219/7794/17 Черепня Олена 
Петрівна, 15 січня 1967 року народження, зареєстрова-
на за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Миру (Артема), 40/46, 
викликається на 31 жовтня 2017 року на 11 годину 30 
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кірова, 4) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

03.11.2017 об 11:00 до Конік Василь Павлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19321, Черкаська обл., Лисян-
ський р-н, с. Журжинці, вул., -) справа № 700/629/17, суддя  
Добриднюк Н. О.

09.11.2017 о 09:30 до Шпильовий Олег Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19331, Черкаська обл., Ли-
сянський р-н, с. Кам’яний Брід, вул. Дружби, буд. 179) спра-
ва № 700/578/17, суддя Добриднюк Н. О.

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

Богородчанський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77700, Івано-Франківська обл., смт Богородча-
ни, вул. Шевченка, 68) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

10.11.2017 о 09:00 до Веприк Наталія Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 77701, Івано-Франківська 
обл., смт Богородчани, вул. Миколи Руднєва, буд. 19) справа 
№ 338/969/17, суддя Битківський Л. М.

09.11.2017 о 14:00 до Струтинський Роман Йосифович 
(останнє відоме місце реєстрації: 77701, Івано-Франківська 
обл., смт Богородчани, вул. Січових Стрільців, буд. 90а) 
справа № 338/641/17, суддя Круль І. 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.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільні справи про стягнення заборго-
ванності за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до:

Відповідач: Ткаченко Ірина Павлівна, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Дибенко, буд. 2, кв. 3, виклика-
ється 01 листопада 2017 року о 08 год. 20 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Ригаса Дмитра Юрійовича, останнє відоме міс-
це проживання якого: м. Київ, вул. Тростянецька, 49,  
кв. 133, в судове засідання, яке відбудеться 01 листопа-
да 2017 року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» до Ригаса Дми-
тра Юрійовича про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 

вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду 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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, 
Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

31.10.2017 о 08:15 до Іванов Юрій Іванович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84400, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Кринична, буд. 
30) справа № 236/2814/17, суддя Шаньшина М. В.

01.11.2017 о 08:50 до Кравченко Олена Вікторівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 84406, Донецька обл., м.  Лиман, вул. Челюскіна, буд. 
81) справа № 236/2811/17, суддя Попова М. С.

01.11.2017 о 08:30 до Романцова Валентина Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84406, Донецька обл., м.  Лиман, вул. Жовтнева, 
буд.  2, кв. 3) справа № 236/2322/17, суддя Саржевська І. В.

 01.11.2017 о 08:15 до Селецька Лариса Михайлівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84440, Донецька обл., м. Лиман, вул. Красноармій-
ська, буд. 32) справа № 236/2689/17, суддя Шаньшина М. В.

14.11.2017 о 08:40 до Калєкін Сергій Іванович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Севастопольська, буд. 
49а) справа № 236/2806/17, суддя Саржевська І. В.

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

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52700, 
Дніпропетровська обл., смт Петропавлівка, вул. Радянська, 74а) повідомляє  про 
те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

11.01.2017 до Желізник Іван Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 52710, 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Хороше, Ст. Дейнеки, буд. 28) 
справа № 188/962/16-ц, суддя Ніколаєва І. К.

26.01.2017 до Сапеску Петро Георгійович (останнє відоме місце реєстрації: 
52742, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Олефірівка, вул. Комсо-
мольська, буд. 80а) справа № 188/1001/16-ц, суддя Ніколаєва І. К.

30.01.2017 до Росточило Євген Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 
52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Ле-
ніна, буд. 37) справа № 188/1389/16-ц, суддя Ніколаєва І. К.

30.01.2017 до Рибянець Олена Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52744, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Ра-
дянська) справа № 188/1384/16-ц, суддя Ніколаєва І. К.

22.02.2017 до Козлов Павло Олександрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52751, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Васильківське, вул. 
Шкільна, буд. 16) справа № 188/163/17, суддя Ніколаєва І. К.

22.02.2017 до Мозгова Альбіна Вакілівна (останнє відоме місце реєстрації: 
52744, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, вул. Озерна, 
буд. 1) справа № 188/161/17, суддя Ніколаєва І. К.

03.04.2017 до Меркулов Іван Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
52700, Дніпропетровська обл., смт Петропавлівка, вул. Піонерська, буд. 90) спра-
ва № 188/53/17, суддя Ніколаєва І. К.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволено повністю або част-
ково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бу-
ти переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

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:

20.11.2017 о 09:00 до Кір’янов Анатолій Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 51900, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
б-р Героїв, буд. 12, кв. 36) справа № 209/2027/17, суддя Багбая Є. Д.

20.11.2017 о 09:20 до Бондаренко Григорій Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пров. 
Саксаганського, буд. 13) справа № 209/2019/17, суддя Багбая Є. Д.

02.11.2017 о 09:00 до Дуднік Олег Вадимович (останнє відоме місце 
реєстрації: 51918, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Мальов-
нича, буд. 10, кв. 48) справа № 209/2025/17, суддя Багбая Є. Д.

06.11.2017 о 10:30 до Шевченко Ігор Маратович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 51600, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Перемо-
ги, буд. 22, кв. 101) справа № 209/1933/17, суддя Маслов Д. В.

20.11.2017 о 09:25 до Безцінна Тетяна Григорівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 51934, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 
Харківська, буд. 5, кв. 1) справа № 209/2002/17, суддя Багбая Є. Д.

20.11.2017 о 09:15 до Павленко Сергій Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51937, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,  
просп. Наддніпрянський, буд. 9, кв. 43) справа № 209/2022/17, суддя 
Багбая Є. Д.

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

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

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів: 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G670-F11L671
F11G729-F11G733

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

10.11.2017; 24.11.2017; 28.12.2017; 22.12.2017;
09.01.2018; 23.01.2018; 06.02.2018; 20.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/24633-asset-sell-id-17078
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/24646-asset-sell-id-17127

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55400, Миколаївська 
обл., смт Братське, вул. Вороніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

31.10.2017 о 15:10 до Білоокий Олександр Олександрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 55462, Миколаївська обл., Братський р-н, с. Петропавлівка, вул. 
Вчительська, буд. 3) справа № 471/576/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

31.10.2017 о 15:20 до Редик Галина Василівна (останнє відоме місце  
реєстрації: 55462, Миколаївська обл., Братський р-н, с. Петропавлівка) справа  
№ 471/574/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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

Новомиргородський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 26000, 
Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул.Леніна, 157) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

09.11.2017 о 09:30 до Чуднов Вадим Михайлович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, буд. 
36/4, кв. 67) справа № 395/911/17, суддя Забуранний Р. А.

14.11.2017 о 09:30 до Хищенко Катерина Федорівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 26015, Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, с. Петроострів) 
справа № 395/963/17, суддя Забуранний Р. 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 належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 15400, Чернігів-
ська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 6) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

31.10.2017 об 11:30 до Разумейко Андрій Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 15400, Чернігівська обл., Семенівський р-н, м. Семенівка, вул. Шев-
ченка, буд. 16) справа № 744/877/17, суддя Гнип О. І.

31.10.2017 о 14:00 до Марущенко Наталія Петрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 15461, Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Жадове, вул. Щорса, буд. 
23) справа № 744/912/17, суддя Гнип О. І.

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

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 16500, Чернігів-
ська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.11.2017 об 11:00 до Цибулько Олена Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 16512, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Батурин, вулиця Заводська, 
будинок 1, кв. 2) справа № 728/1826/17, суддя Пархоменко П. І.

07.11.2017 о 10:00 до Герасименко Олександр Леонідович (останнє відоме 
місце реєстрації: 16572, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, смт Дмитрівка, вул. 
Шкільна, буд. 16) справа № 728/1324/17, суддя Пархоменко П. І.

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

Суворовський районний суд м. Одеси (адреса суду: 65003, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

08.11.2017 о 14:40 до Ткач Сергій Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Кримська, буд. 69, кв. 33) справа  
№ 523/12155/17, суддя Кисельов В. К.

31.10.2017 о 10:00 до Сігунов Олег Віталійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, буд. 18а, кв. 98) справа  
№ 523/12835/17, суддя Малиновський О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.
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Рубіжанський міський суд Луганської області викликає 
Хотинець Євгена Анатолійовича, Хотинець Ганну Євгенівну 
як відповідачів у судове засідання у справі № 425/2273/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Хотинець Євгена Анато-
лійовича, Хотинець Ганни Євгенівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 17.11.2017 
року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал 
судових засідань № 5.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне справу 
23.11.2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

у судове засідання Джугу Ірину Миколаївну за по-

зовом Джуги Сергія Миколайовича до Джуги Ірини 

Миколаївни про розірвання шлюбу, що відбудеть-

ся 31.10.2017 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні Жов-

тневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 

69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексан-

дрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Оболонський районний суд м. Києва викликає Берес-
тюка Анатолія Юрійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Максименка Федора, 14, кв. 27, як 
відповідача по цивільній справі за позовом Ясенової Те-
тяни Миколаївни, Ясенового Сергія Петровича, Ясенової 
Ірини Сергіївни до Берестюка Анатолія Юрійовича про 
усунення перешкод у користуванні власністю шляхом 
визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 12 лютого 2018 р. о 
10.00 год. в приміщенні Оболонського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, 
каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 16.11.2017 року о 13 год. 00 хв. Савченка 
Олександра Олександровича як відповідача по справі 
за позовом Савченка Євгена Олександровича до Сав-
ченко Олександра Олександровича, треті особи: Дер-
жавне підприємство «СЕТАМ», Головне територіаль-
не управління юстиції у м. Києві, про визнання недій-
сним договору дарування квартири.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя Савицький О. А.

Приморський районний суд Запорізької області 
викликає у судове засідання 16 листопада 2017 року 
о 14.00 годині (резервна дата 27 листопада 2017 ро-
ку о 14.00 годині), за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як відповіда-
ча Светлічного Івана Ігоровича по цивільній справі 
№ 2/326/458/2017 за позовом Светлічної Маргари-
ти Іванівни до Светлічного Івана Ігоровича про розі-
рвання шлюбу та стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача в судове засідання на 
вказані дату та час справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Святошинський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Коваленка Віталія Миколайовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, пр-т Леся Курбаса, буд. 
12б, кв. 262, в судове засідання по справі за позовом 
Плохути Олени Володимирівни до Коваленка Віталія Ми-
колайовича, третя особа: Служба у справах дітей Свято-
шинської районної у м. Києві державної адміністрації про 
надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітніх дітей 
без згоди батька, яке відбудеться під головуванням суд-
ді Величко Т. О. 07 листопада 2017 року о 12 годині 50 
хвилин за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-A, зал № 3.

У разі вашої неявки суд розгляне справу у вашу від-
сутність.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає як відповідача Чередниченка Андрія Федорови-
ча, який зареєстрований за адресою: Харківська область,  
м. Ізюм, вул. Донця-Захаржевського, буд. 27, кв. 3, по справі  
№ 623/1983/17 за позовом Коробки Тетяни Василівни до Че-
редниченка Андрія Федоровича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом в судове засідання, 
яке відбудеться 01 листопада 2017 року о 10.00 год.

Явка відповідача Чередниченка Андрія Федоровича є 
обов’язковою.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності 
відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя М. О. Гуренко

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Чернолихову Ірину Геннадіївну як відповіда-
чку у судове засідання у справі № 425/1445/17 за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«САВ-ДИСТРИБЬЮШН» до Чернолихової Ірини Ген-
надіївни про стягнення заборгованості за договором 
позики, яке відбудеться 10.11.2017 року о 09 годині 
30 хвилин в приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал су-
дових засідань № 5.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне 
справу 16.11.2017 року о 10 годині 45 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Солянику Ігорю Олександровичу, 

22.02.1987р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
обл., Краснодонский р-н, смт Новосвітлівка, вул. Пере-
моги, буд. 18, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 30.10.2017 о 10 год. 00 хв. 
до слідчого відділу 2 управління ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луганська об-
ласть,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до 
слідчого слідчого відділу 2 Управління лейтенанта Якут-
ко Л. О., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000089.

У провадженні Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа  
№ 185/6870/17 за позовом Снігового Миколи Вікторовича до 
Снігової Наталії Володимирівни про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом.

Відповідач викликається у судове засідання на 11.00 
год. 08 листопада 2017 року у приміщенні Павлоградського 
міськ районного суду Дніпропетровської області: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, 
кабінет № 203. Суддя Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Тульчинський районний суд Вінницької області викли-
кає Ткача Олександра Володимировича, 02.11.1984 року 
народження, останнє відоме місце проживання за адре-
сою: с. Подвірне, Новоселицький район, Чернівецька об-
ласть, як відповідача по цивільній справі № 148/542/17 
за позовом Слободян Ю. М. до Ткача О. В. про зміну роз-
міру аліментів.

Судовий розгляд справи призначено на 31.10.2017 р. 
об 11.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, 
Вінницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто за його відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя О. В. Саламаха

Святошинський районний суд м. Києва викликає Золото-
верхого Анатолія Юрійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Зодчих, 8, кв. 140, м. Київ, Золотоверхову Ва-
лентину Володимирівну, останнє відоме місце проживання: 
вул. Зодчих, 8, кв. 140, м. Київ, що судове засідання щодо 
розгляду цивільної справи № 2/759/950/17 за позовом ПАТ 
«Укр соцбанк» до Золотоверхого Анатолія Юрійовича, Золо-
товерхої Валентини Володимирівни про стягнення заборго-
ваності яке відбудеться 12 грудня 2017 року о 14 год. 40 хв.

Просимо гр. Золотоверхого Анатолія Юрійовича, Золото-
верхову Валентину Володимирівну з’явитися до Святошин-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Колоса, 27-А, зал № 3, з собою мати документ, який 
посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Житомирський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Щорса, 
92) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 15.11.2017 о 16:15 до Хворостяний Євгеній Олексі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 12462, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Рудня-Городище) справа  
№ 278/1237/17, суддя Зубчук І. 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.

Новоселицький районний суд Чернівецької обл. (адреса 
суду: 60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця,,  вул. 1 Трав-
ня, 4а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   31.10.2017 о 14:00 до Олентир Микола Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 60330, Чернівецька 
обл., Новоселицький р-н., с. Рингач) справа № 720/874/16-ц, 
суддя Павлінчук С. С.

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.

Першотравневий районний суд м. Чернівці (адреса су-
ду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд. 
105) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 02.11.2017 о 12:30 до Поляков Євгеній Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл.,  
м. Чернівці, вул. Гагаріна, буд. 36, кв. 2) справа № 725/3757/17, 
суддя Стоцька Л. А.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/9124/2017 за позовом Хоменка 
Олександра Володимировича до Хоменко Тетяни Миколаїв-
ни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Хоменко Тетяна Миколаївна, 
30.06.1979 року народження, яка зареєстрована: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Горбатова, 5-25 викликається у су-
дове засідання на 14 листопада 2017 року на 08 год. 30 хв.

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

Суддя О. П. Харченко

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

Номер лота: F09G570
Коротка назва лота/номер кредитного  
договору:

Чотирикімнатна квартира та право вимоги  
за кредитним
договором №02/22Ф

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй
діяльності використовують створену  
ГО «Трансперенсі
Інтернешнл України» електронну торгову систему:
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale

Дата проведення аукціону: Перші відкриті торги (аукціон) — 09.11.2017
Другі відкриті торги (аукціон) — 23.11.2017
Треті відкриті торги (аукціон) — 07.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) — 21.12.2017

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону) по кожному лоту вказується  
на веб-сайтах організаторів торгів  
(http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale)

Детальна інформація по лоту Посилання на оголошення про проведення аукціону,
(параметри, забезпечення, початкова ціна. розміщене на веб-сайті Фонду
правила участі в аукціоні): http://torgi.fg.gov.ua:80/103246

Томаківський районний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 
53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Леніна, 28) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 01.11.2017 о 08:30 до Гріщен-
ко Максим Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 53531, Дні-
пропетровська обл., Томаківський р-н, с. Михайлівка, вул. Партизанська, 
буд. 58) справа № 195/1342/17, суддя Скрипченко М. Д.

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.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08500, 
Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться  02.11.2017 о 14:00 до Жилінський Іван Павло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08501, Київська обл., м. Фастів, вул. 
Шевченка, буд. 20) справа № 381/2887/17, суддя Чернишова Є. Ю.

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.

Вишгородський районний суд Київської області (адреса суду: 07300, 
Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 7) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться 17.11.2017 об 11:00 до Данилова Тетя-
на Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 07300, Київська обл.,  
м. Вишгород, вул. Симоненка, буд. 5, кв. 27) справа № 363/2946/17, суддя  
Котлярова І. Ю.

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.

Високопільський районний суд Херсонської обл (адреса суду: 74000, 
Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Червоноармійська,104) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться  14.11.2017 о 15:30 до Пись-
менова Світлана Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 74043,  
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Леніна, 
буд. 19) справа № 652/433/17, суддя Дригваль В. 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.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68702, 
Одеська обл., м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

01.11.2017 о 09:30 до Забурян Іван Степанович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 68730, Одеська обл., Болградський р-н, с. Табаки, вул. 
Мельнична, буд. 54) справа № 497/1311/17, суддя Кодінцева С. В.

01.11.2017 о 09:00 до Трандафілов Микола Дмитрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 68742, Одеська обл., Болградський р-н, с. Кри-
ничне, вул. Комсомольська, буд. 10) справа № 497/1303/17, суддя  
Кодінцева С. В.

01.11.2017 о 13:00 до Шаригін Євген Олегович (останнє відоме місце 
реєстрації: 68723, Одеська обл., Болградський р-н, с. Калчева, вул. Кі-
рова, буд. 32) справа № 497/1302/17, суддя Кодінцева С. В.

01.11.2017 о 10:00 до Станков Юрій Юрійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 68700, Одеська обл., м. Болград, вул. Ямбольська, буд. 18) 
справа № 497/1299/17, суддя Кодінцева С. В.

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

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 50086, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

10.11.2017 о 08:30 до Саттаров Аріф Аріфович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 50036, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бул. Кірова, 
буд. 27, кв. 65) справа № 211/3403/17, суддя Ніколенко Д. М.

10.11.2017 о 08:15 до Нужина (Майоренко) Юлія Анатоліівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Гутовського, буд. 51, кв. 6) справа № 211/3561/17, суддя  
Ніколенко Д. М.

01.12.2017 о 08:00 до Альмадані Мазен Муафак (останнє відоме  
місце реєстрації: 50093, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Незалежності України, буд. 5, кв. 47) справа № 211/2990/17,  
суддя Ткаченко С. В.

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

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

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Академічна, 13,) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

06.11.2017 о 09:00 до Телевний Володимир Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 40035, Сумська обл., м. Суми, вул. Черепіна, буд. 62б) 
справа № 591/3463/17, суддя Шелєхова Г. В.

07.11.2017 об 11:00 до Літвінова Зінаїда Іванівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, буд. 42,  
кв. 73) справа № 591/4103/17, суддя Кривцова Г. В.

27.11.2017 о 10:00 до Козачок Роман Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 40034, Сумська обл., м. Суми, вул. Інтернаціоналістів,  
буд. 41, кв. 84) справа № 591/3444/17, суддя Бурда Б. В.

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

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

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52200, Дні-
пропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Маяковського,129) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 17.11.2017 о 08:10 до Нетребенко Костянтин Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 
вул. Паркова, буд. 11, кв. 7) справа № 176/1522/17, суддя Кучма В. В.

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

Южний міський суд Одеської обл. (адреса суду: 65481, Одеська обл., м. Юж-
ний, пр-т Григорівського Десанту, 26а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.11.2017 о 10:45 до Полінська Ольга Йосифівна (останнє відоме місце реє-
страції: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, буд. 9, кв. 110) справа  
№ 519/997/16-ц, суддя Барановська З. І.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться 09.11.2017 об 11:00 до Коновалов Гліб Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51403, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вул. Харківська, буд. 106, кв. 101) справа № 185/809/17, суддя Палюх Т. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.
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Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 

05.09.1981 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 02 листопада 2017 о 09 годині 00 хвилин в при-
міщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому за-
сіданні як обвинуваченого.

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 вересня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017130000000124 за обвинуваченням Княжева 
Сергія Миколайовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Княжев 
Сергій Миколайович у підготовче судове засідання, 
яке призначено на 10 годину 30 хвилин 02 листопада 
2017 року та відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра 
Миколайовича, 12.11.1978 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнієнко О. М. 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Ватуті-
на, 20б/26.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Корнієнка О.М. у судове засідання, яке відбудеться 
01 листопада 2017 року о 09.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді  
Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д. Є. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Линдіна Дмитра Євгеновича у судове засідання, яке 
відбудеться 01 листопада 2017 року об 11.30 год. в 
залі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Кулакової Алли Володимирівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка Кулакова Алла Володимирівна, 18.12.1955 
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Патонна, 27/8, викликається на 02.11.2017 року 
о 09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1369/17 за позовом Гупал Світлани Григоріїв-
ни до Гупала Олександра Олександровича про надан-
ня дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кор-
дон та виготовлення проїздного документа без зго-
ди батька.

Судове засідання відбудеться 01.11.2017 року о 
08.00 год. (резервна дата на 03.11.2017 року о 08.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Гупал Олександр 
Олександрович, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Луганський, 11/32.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Люкс ЛТД», ідентифікаційний код № 24811884, міс-
це знаходження за адресою: Донецька область, м. Амвро-
сіївка, вул. Артема, буд. 21, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 323/1629/17 (2/323/599/17) за позовом Жабко 
Олександра Юрійовича до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Люкс ЛТД» про стягнення матеріальної та мо-
ральної шкоди.

Судове засідання відбудеться о 14.00 годині 13 листопа-
да 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, 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-
становлене заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторо-
вича, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Бойко О. В. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтська, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Бойка Олексія Вікторовича у судове засідання, яке 
відбудеться 01 листопада 2017 року о 10.00 год. в 
залі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/2690/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління АТ «Ощадбанк» до Гура Тетяни Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Гура Тетяна Миколаївна, 15.05.1975 ро-
ку народження, що мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. С. Лазо, буд. 22 
викликається до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області як відповідачка по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 01.11.2017 року о 08.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Банкова, 39а. У разі неявки відпові-
дачки до суду справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/2921/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління АТ «Ощадбанк» до Жильцової Оле-
ни Сергіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Жильцова Олена Сергіївна, що меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Нахімова, 70-а/68 викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області 
як відповідачка по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 31.10.2017 року о 08.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Банкова, 39а.

У разі неявки відповідачки до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, 
м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається 
відповідач — Уповноважена особа Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміні-
страції у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйова Наталія Ана-
толіївна для участі у судовому засіданні в адміністратив-
ній справі №826/7619/17 за позовом Компанії CARNTON 
COMMERCIAL LTD про визнання протиправними та ска-
сування рішень. Розгляд справи №826/7619/17 призна-
чений на 22.11.2017 р. о 14 год. 00 хв. Справа буде роз-
глядатись під головуванням судді Клименчук Н. М. за 
адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, 
зал судового засідання №10. В разі неявки Уповноваже-
ної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приват-
Банк» Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде роз-
глядатися у її відсутності.

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна спра-
ва № 236/2781/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Дашкова Іва-
на Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Дашков Іван Олександрович 
викликається до каб. № 12 суду на 14 лис-
топада 2017 року на 15 годину 30 хвилин для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення рішення від 06.10.2017 
року по справі № 428/6311/17 за позовом Вересокі-
на Дениса Сергійовича до Вересокіної Ганни Валері-
ївни (відоме місце проживання: Луганська область, 
м. Стаханов, вул. Макерова, 10/67) про розірвання 
шлюбу.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення рішення від 05.10.2017 
року по справі № 428/5839/17 за позовом Харини 
Юлії Сергіївни до Харини Дмитра Миколайовича (ві-
доме місце проживання: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Челюскінців, 43/134) про розірвання 
шлюбу.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення рішення від 10.10.2017 
року по справі № 428/8924/17 за позовом Голинської 
Алли Володимирівни (відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Торез, Мікрорайон-3, 4/57) до Го-
линського Євгена Антоновича (відоме місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Донецьк, площа Перемоги, 
31/55) про розірвання шлюбу.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Письменного Олексія Іва-
новича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 19б/115) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи  
№ 428/9619/17 за позовом Письменної Валентини Ві-
кторівни до Письменного Олексія Івановича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 01.11.2017 року о 13 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Глухівський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Кримова Володимира Олександровича, який про-
живає за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Нова, 
57, в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 09 листо-
пада 2017 року, як відповідача у справі за позовом Вер-
нигора Віктора Борисовича до Репетун Наталії Миколаїв-
ни, Кримова Володимира Олександровича, Аносова Іго-
ря Анатолійовича про стягнення боргу за договором по-
зики.

Судове засідання відбудеться в залі № 8 приміщен-
ня Глухівського міськрайонного суду Сумської області,  
суддя Мазур С. А.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися у від-
сутності відповідача.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Шатрову Ганну Трохимівну (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Автомобільна, 9/17) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сєвє-
родонецька теплоелектроцентраль» до Шатрової Ганни Тро-
химівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеть-
ся 02.11.2017 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Мордовець Ганну Семенівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Енергетиків, 12а/13) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сєвє-
родонецька теплоелектроцентраль» до Мордовець Ганни Се-
менівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеть-
ся 02.11.2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Дубіну Наталію Іванівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Гвардійський, 23/16) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Державного підприємства «Сєвєро-
донецька теплоелектроцентраль» до Дубіни Наталії Іванів-
ни про стягнення заборгованості з оплати послуг з центра-
лізованого опалення та постачання гарячої води, інфляцій-
них нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеть-
ся 03.11.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області 
(09100, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал су-
дового засідання № 6, суддя Цуранов А. Ю.) викликає як 
відповідача Савіна Олександра Валерійовича по цивіль-
ній справі № 357/8120/17 за позовною заявою Савіної 
Аліни Андріївни до Савіна Олександра Валерійовича про 
розірвання шлюбу, розгляд вищезазначеної справи при-
значено на 02 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
як відповідачку Поліщук Діану Геннадіївну, останнє 
відоме місце знаходження: вул. Каштанова, 10, с. Со-
фіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, 
Київська обл., в судове засідання по справі за позо-
вом Поліщука Олександра Олександровича до Полі-
щук Діани Геннадіївни про зменшення розміру стя-
гуваних аліментів, яке відбудеться під головуванням 
судді Величко Т. О. 14 листопада 2017 року в 15 го-
дин 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 
27-А, зал. № 3.

У разі вашої неявки суд розгляне справу у вашу 
відсутність.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 31 жовтня 2017 року о 
09.30 годині (резервна дата 08 листопада 2017 року о 
09.30 годині), за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Соборна, буд. 84, як відповідачку Резе Оль-
гу Олександрівну по цивільній справі № 326/1384/17 р. 
(провадження № 2/326/475/2017) за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до неї про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Ру-
дик Олену Володимирівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, бр. Перова, буд. 48, кв. 345, як від-
повідачку на розгляд цивільної справи за позовом 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Рудик О. В. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.11.2017 р. о 10 
год. 00 хв. у приміщенні Дніпровського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
суддя Арапіна Н. Є.

У випадку вашої неявки справа буде розглянута за 
вашої відсутності на підставі наявних у справі дока-
зів.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судо-
ве засідання Цибульського Валерія Федоровича, Цибульсько-
го Валерія Валерійовича, Артишеву (Цибульську) Інну Валеріїв-
ну, Чазову Тамару Павлівну, як відповідачів у цивільній справі  
№ 522/17081/17, за позовом Юдіної Наталії Андріївни, По-
пандопуло Олександра Володимировича до Цибульсько-
го Валерія Федоровича, Цибульського Валерія Валерійо-
вича, Нілової Ольги Володимирівни, Артишевої (Цибуль-
ської) Інни Валеріївни, Чазової Тамари Павлівни про визна-
ння договору дійсним, яке відбудеться 31 жовтня 2017 ро-
ку о 09.25 годині в приміщенні Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал  
№ 105 (суддя Домусчі Л. В.).

У разі неявки відповідачів без поважних причин справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Хващевського Олега Васильовича як 
відповідача у цивільній справі № 343/1551/17 ро-
ку за позовом Богданова Ярослава Вікторовича до 
Хващевського Олега Васильовича про встановлен-
ня факту постійного проживання із спадкодавцем на 
час відкриття спадщини.

Розгляд справи відбудеться 07.11.2017 року о 
08.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина, 
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто у заочному порядку.

Суддя Монташевич С. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської облас-
ті повідомляє як відповідача Райх Агнес Ілону про те, що 
розгляд цивільної справи за позовом Карпець Лілії Іва-
нівни до Райх Агнес Ілони про визнання права власності 
на нерухоме майно за набувальною давністю, відбудеть-
ся о 09 год. 30 хв. 21 листопада 2017 року в приміщен-
ні Києво-Святошинського районного суду Київської об-
ласті, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мель-
ниченка, 1.

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

Суддя А. Я. Волчко

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської 
області повідомляє Неймет Михайла Васильовича, 
що цивільна справа №308/10435/16 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Банк Форум» до 
Неймет Михайла Васильовича, Гуснай Василя Васи-
льовича про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки в рахунок погашення заборгованості за кредит-
ним договором призначена до слухання в приміщен-
ні Ужгородського міськрайонного суду на 05 грудня 
2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Ужгород, 
вул. Загорська, 53, у разі неявки у це та інші засідан-
ня дана справа буде розглянута за вашої відсутності.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Президії НАМ України 

6 жовтня 2017 р. № 9/73-09
Оголошення про заміщення посади директора  

Інституту проблем сучасного мистецтва  НАМ України
Національна академія мистецтв України оголошує конкурс на заміщення посади директора Інститу-

ту проблем сучасного мистецтва НАМ України. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які 
вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук з культурології, мистецтво-
знавства або доктора філософії гуманітарного напряму, стаж роботи на посадах наукових працівників та 
(або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, а також високі моральні якості та організа-
торські здібності.

Право висунення кандидатури на посаду директора Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ Укра-
їни мають Президія НАМ України, дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ України, вчені 
ради науково-дослідних інститутів НАМ України, колективи наукових відділів науково-дослідних інститу-
тів НАМ України у формі письмового подання. Подання надсилаються до Президії НАМ України.

Кандидат на посаду директора Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України має бути визна-
ним вітчизняною науковою спільнотою у галузі культурології, мистецтвознавства, науковий доробок яко-
го має вагоме теоретичне і практичне значення та проводить активну наукову і громадську діяльність.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення (до 27 грудня 2017 року включно).
Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи: 
• заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАМ України;
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
•  довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається від-

повідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний ві-
сник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

• довідку про наявність або відсутність судимості;
• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
• список наукових праць;
• копію паспорта, засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки;
• копію ідентифікаційного номера платника податків;
• письмову згоду на обробку персональних даних.
Подані документи мають відповідати частині 3 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-техніч-

ну діяльність».
Вибори відбудуться 15 січня 2018 року у приміщенні Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ 

України.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установ-

леному порядку.
Документи подавати за адресою: 01054, м. Київ-54, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 20, 

Президія НАМ України, кім. 9.
Телефон для довідок: (044) 486-31-36.

Лопатіна Владлена Валеріївна, Гаркавлюк Вадим Петрович, Луцюк Лю-
бов Трохимівна, Залюбовський Анатолій Францович, Мельник Наталія 
Юріївна, Мельник Ігор Петрович, Оганнісян Лідія Володимирівна, Шуд-
ляк Наталія Петрівна, Зюськін Володимир Володимирович, Крук Гали-
на Арсентіївна, Лісков Віталій Степанович, Ліскова Тетяна Олександрів-
на, Філоненко Руслан Петрович, Чехомова Марія Олександрівна, Чехо-
мов Леонід Пилипович, Волкова Альона Леонідівна, яка діє в своїх інте-
ресах та інтересах неповнолітнього Волкова Іллі Олександровича, Сторо-
жук Володимир Анатолійович викликаються до Хмельницького міськра-
йонного суду (вул. Героїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) в судове 
засідання на 16 листопада 2017 року о 14 годині 00 хвилин як треті осо-
би, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, для судового 
розгляду цивільної справи за позовом Ковалець І.М., Проскурівської О.Е., 
Нагаєвської Ж.В., Корсун В.Г., Карвацької О.А., Даць С.В., Козак Л.С., Бе-
резовського М.Г., Чуби Т.В., Зеленко Л.Д., Дерій С.Г., Петрушенко Л.А., 
Юркова А.Д., Віт В.Я., Сердунь Л.І., Шевчук Г.А., Степанчук І.В., Колесник 
Г.В., Михацької О.І, Дасиги В.М., Свиридихи Т.В., Тимуш О.В., Левиць-
кого М.М., Медведчука С.В. до КВП ПМК-33, БТІ виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради, Хмельницької ОДА, Державної реєстрацій-
ної служби Хмельницького МРУЮ, третіх осіб: Фонду державного май-
на регіонального відділення по Хмельницькій області, Хмельницької об-
ласної ради, Хмельницької міської ради, МКП «Хмельницьктеплокомун-
енерго», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору: Мостова Р.Є., Лопатіна В.В., Гаркавлюк В.П., Луцюк Л.Т., Залю-
бовський А.Ф., Мельник Н.Ю., Мельник І.П., Оганнісян Л.В., Шудляк Н.П., 
Зюськін В.В., Крук Г.А., Лісков B.C., Ліскова Т.О., Філоненко Р П., Ярова 
Т.В., ТзОВ «ЖЕД ПМК 2015», Чехомова М.О., Чехомов Л.П., Волкова А.Л., 
яка діє в своїх інтересах та інтересах неповнолітнього  Волкова І.О. Цу-
кенрик Т.І., Сторожук В.А., Суконнік Л.Ю., Стецюк А.І., Ругер О.Б., Марти-
нов Ю.П., Яровий Б.Д., Василюк Н.О., Лигуш М.І., Виноградова Г.С., Яро-
ва А.А., Гаджук О.С., Філоненко Г.Л., Сердунь Р.Ф., Христиченко М.В., Ка-
пляр Н.М., Музика Т.С., Бабій Т.М., Рабненюк К.М., Сушицький Л.Б., Лі-
щук Н,М., Грищук І.С., Грищук В.В. Мельник Н.М., Селідець М.В., Мороз 
В.В., Юрчук В.Г., Грінкевич Г.В., Підфігурна С.В., Воловік Н.В., Шуст І.В., 
Грінкевич К.О., Лобода Ю.М., Кляйнер В.Г., Миронюк О.О., Столярський 
С.В., ХМР в особі Служби у справах дітей про визнання недійсним до-
говору купівлі-продажу гуртожитку, визнання недійсним акта передачі 
майна державного підприємства, визнання недійсним права колективної 
власності на нерухоме майно, зобов’язання скасувати його державну ре-
єстрацію. У випадку неявки третіх осіб судовий розгляд справи буде про-
ведено за їх відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів. 
У разі неможливості явки на вказану дату за вказаною адресою треті осо-
би зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Згурівський районний суд Київської об-
ласті викликає Іващенко Наталію Михайлів-
ну, 16 липня 1962 року народження, остан-
нє відоме місце проживання якої: провул. 
Першотравневий, 10, с. Черевки, Згурів-
ського району, Київської області, як відпо-
відача у справі № 365/579/17 (проваджен-
ня № 2/365/364/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «Країна» до Іващенко Наталії Михайлів-
ни, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору: Приватне акціо-
нерне товариство «Страхова компанія «Арсе-
нал страхування» про відшкодування завда-
ної майнової шкоди в судове засідання, яке 
призначене на 09 листопада 2017 року на 10 
год. 00 хв. в залі № 1 Згурівського районно-
го суду Київської області, що знаходиться за 
адресою: смт Згурівка, вул. Українська, 43, 
Київської області.

В разі неявки справу буде розглянуто у 
відсутність відповідача за наявними у спра-
ві матеріалами.

Суддя Р. В. Хижний

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає Ламтюгову Валенти-
ну Іванівну, як відповідачку у судове засідан-
ня для розгляду цивільної справи за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Кре-
добанк» до Ламтюгової Валентини Іванів-
ни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 03 листопа-
да 2017 року о 10 год. 30 хв. (резервна дата 
судового засідання 13 листопада 2017 року о 
08 год. 15 хв.) в приміщенні Новопсковсько-
го районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-стра-
хування», код ЄДРПОУ 24745673, повідомляє про 
втрату наступних бланків договорів страхування 
(страхових полісів) та спеціальних знаків:

Бланки полісів обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів:

серії  AІ за наступними номерами: 3373155.
серії AК за наступними номерами: 6798665, 7392508.
Бланки спеціального знаку до полісів ОСЦПВВНТЗ:
серії AKS за наступними номерами: 6798665, 7392508.
Бланки договорів  добровільного страхування ци-

вільної відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів та від нещасного випадку на тран-
спорті серії ДВНВ: 23925, 23926, 26207.

Бланки договорів  медичного страхування інозем-
ців, які тимчасово перебувають на території України, 
серії UKN: 114215.

Бланки договорів Картка «Преміум сервіс» серії 
KartaPS: 81044.

У зв’язку із  викладеним вищевказані бланки до-
говорів страхування, полісів, сертифікатів, спеціаль-
ні знаки до них і т. і. є недійсними.  Заяви про стра-
хові випадки за вказаними договорами страхуван-
ня не приймаються,  страхове відшкодування не ви-
плачується. 

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Чернієнка С. А., суддів Алєйні-
кова В. О. та Мамаєвої О. В. здійснюється спеціальне 
судове провадження № 490/6729/16-к щодо обвину-
вального акта, складеного за результатами спеціаль-
ного досудового розслідування обставин криміналь-
ного провадження № 22015150000000049, за обви-
нуваченням Стельмаха Святослава Олександровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судові засідання, які відбудуться у приміщенні 
Центрального районного суду м. Миколаєва за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9 (за-
соби зв’язку 0512-58-39-01) об 11 год. 30 хв. 10 лис-
топада 2017 року та о 14 год. 00 хв. 17 листопада 
2017 року, викликається обвинувачений Стельмах 
Святослав Олександрович, 18 вересня 1996 року на-
родження, громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання в Україні: м. Миколаїв, проспект Бо-
гоявленський (стара назва — Жовтневий), буд. 275, 
кв. 2.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наяв-
ності поважних причин, через які обвинувачений не 
може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний 
заздалегідь повідомити суд про неможливість 
з’явлення та про поважні причини неявки.

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає Заливацького Олександра Васильовича, Заливацько-
го Олексія Олександровича як відповідачів у судове засі-
дання у справі № 425/2274/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Заливацького Олександра Васильовича, Заливаць-
кого Олексія Олександровича про стягнення заборгованості 
за договором відновлюваної кредитної лінії, яке відбудеться 
17.11.2017 року о 12 годині 30 хвилин в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 
34, зал судових засідань № 5.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 
23.11.2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає Бондаренка Дениса Олександровича, Бондаренко Ка-
рину Сергіївну як відповідачів у судове засідання у справі  
№ 425/2274/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Бондаренка 
Дениса Олександровича, Бондаренко Карини Сергіївни про 
стягнення заборгованості за договором відновлюваної кре-
дитної ліні, яке відбудеться 17.11.2017 року о 12 годині 00 
хвилин в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 5.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 
23.11.2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області перебуває цивільна справа за позовом 
Тонкошкур Ольги Володимирівни до Тонкошкура Вади-
ма Ілліча про розірвання шлюбу. Розгляд вищезазначе-
ної справи відбудеться о 08.30 год. 03 листопада 2017 р. 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, 
каб. № 6. У зв’язку з розглядом даної справи суд викли-
кає в судове засідання на вказаний вище час як відпові-
дача Тонкошкура Вадима Ілліча, 05.02.1992 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відпо-
відача в судове засідання на вказаний вище час, спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі доказів. 
наданих позивачем.

Суддя Журавський В. В.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Рутько Володимира Володимировича, який про-
живає за останньою відомою адресою: проспект Не-
залежності, 86А, квартира 83, м. Чернівці, як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Рубанець Олени Іллівни, про позбавлення бать-
ківських прав, на 08:30 год. 10 листопада 2017 року 
за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4 каб. 11.

В разі неявки в судове засідання відповідача Руть-
ко Володимира Володимировича, справу буде роз-
глянуто в його відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Слободян Г. М.

Розівська держнотконтора (Запорізька обл., смт Розівка, вул. Визво-

лителів, 13) запрошує Метель Олександра Станіславовича прибути до 

нотаріальної контори в строк до 15.11.2017 р. для прийняття спадщини 

померлого 21.03.2014 Метель Станіслава Володимировича. У випадку 

неявки у вказаний строк свідоцтва про право на спадщину будуть вида-

ні іншим спадкоємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Обо-
довського Олександра Володимировича у судове засідання по справі  
№ 523/8140/17 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства 
«Акціонерна компанія «ІНГО Україна» до Ободовського Олександра Володи-
мировича про стягнення суми виплаченого страхового відшкодування в по-
рядку регресу, яке відбудеться о 12.00 годині 06 листопада 2017 року у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси: за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки Обо-
довського Олександра Володимировича справа буде розглядатися за його 
відсутності.

Суддя І. В. Середа

Свідоцтво про право власності 

на житло, 

видане БТІ 27.01.2000 року, 

зареєстроване на ім’я 

Богуш Олени Йосипівни, 

вважати втраченим.

Втрачене свідоцтво про право 
власності та свідоцтво про право 

плавання під державним 
прапором України на катер 

«Alaska-31», бортовий номер 
«Атаман», власник Тесленко 

Сергій Іванович, 
вважати недійсними.

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповідача 
Онищенка Олександра Романовича па 23 листопада 
2017 року на 15 год. 15 хв. у справі за апеляційною 
скаргою Публічного акціонерного товариства «Ак-
ціонерний комерційний промислово-інвестиційний 
банк» на заочне рішення Печерського районного су-
ду м. Києва від 17 липня 2017 року у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний комерційний промислово-інвестиційний банк» 
до Онищенка Олександра Романовича, третя особа: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газовий 
Альянс» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Справа розглядається в приміщеній Апеляційного 
суду м. Києва (м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А).

Суддя Н. В. Поліщук

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Головановій Юлії Олександрівні та Да-
руєву Олександру Олеговичу, мешканцям міста Ка-
діївки (Стаханова), Луганської області, про ухвален-
ня заочного рішення від 06.07.2017 року та винесен-
ня ухвали 29.08.2017 року про виправлення описки в 
рішенні по справі № 428/3892/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Голованової Юлії 
Олександрівни, Даруєва Олександра Олеговича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Т. С. Журавель

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Махніцького Олега Ігоровича та Товариство з обме-
женою відповідальністю «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРА-
ЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» по справі за позовом Ар-
бузова Сергія Геннадійовича до Махніцького Олега 
Ігоровича, ТОВ «Видавничий дім Український Медіа 
Холдінг» про захист честі, гідності, ділової репутації, 
спростування недостовірної інформації та відшкоду-
вання моральної шкоди на 17.00 год. 20.11.17 р.

При собі необхідно мати паспорт.
Ви маєте право подати до суду докази.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 26, 

суддя Тітов М.Ю. Наслідки неявки в судове засідан-
ня особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. ст. 
169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя М. Ю. Тітов

Богодухівський районний суд Харківської області ви-
кликає як відповідачів Ханнанову Міляушу Альфрітовну, 
останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, буд. 
60, кв. 11 м. Богодухів, Харківської області, Печоркіну 
Марину Володимирівну, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Чапаєва, буд. 154, кв. 17, м. Алчевськ, Луганської 
області, в судове засідання, яке відбудеться 02 листопа-
да 2017 року о 09 год. 00 хв. за адресою: площа Неза-
лежності, 17, м. Богодухів, Харківської області, для учас-
ті у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «УкрСиб-
банк» до Ханнанової Міляуші Альфрітовни, Печоркіної 
Марини Володимирівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням та справу буде 
розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Ханнанова М. А., Печоркіна М. В. у випадку неявки 
зобов’язані повідомити суду про причини неявки.

Суддя Д. В. Шалімов

Лохвицький районний суд Полтавської області викли-
кає Лахна Олександра Вікторовича, 06.04.1985 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: с. Сенча, 
вул. Калініна, буд. 3, Лохвицького району, Полтавської 
області, як відповідача в цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Лахна Олександра Вікторовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 року о 
10 годині.

В разі неявки відповідача справа буде розглядатися за 
його відсутності на підставі наявних матеріалів справи.

Адреса суду: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Пе-
ремоги, 8.

Суддя О. С. Алтухова

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Казакової Ганни Василівни до 
Мельника Євгена Олександровича, Троян Тетяни Вален-
тинівни, Мішина Олександра Євгеновича про визнан-
ня осіб такими, які втратили право користування жит-
ловим приміщенням, викликає до суду (адреса: Київ-
ська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Мі-
шина Олександра Євгеновича, який проживав за остан-
ньою відомою адресою: вул. Генерала Небогатова, 40-а, 
смт Клавдієво, Бородянського району, Київської облас-
ті, як відповідача на 02 листопада 2017 року на 10 годи-
ну 00 хвилин. У разі неявки справа буде розглянута за ва-
шої відсутності.

Суддя Д. Є. Унятицький

Піщанський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Бурлачука Ярос-
лава Олександровича в цивільній справі № 142/749/17 за 
позовом Бурлачук Уляни Борисівни до Бурлачука Ярос-
лава Олександровича про розірвання шлюбу та стягнен-
ня аліментів.

Розгляд справи відбудеться 09 листопада 2017 року 
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районного 
суду Вінницької області, за адресою: смт Піщанка, вул. 
Вишнева, 5, Вінницької області, зал судових засідань  
№ 3. В разі неявки в судове засідання відповідача, справа 
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних в 
матеріалах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Щербак Тетяну Юріївну, Лемешко Олега Ста-
ніславовича як відповідачів у судове засідання у справі  
№ 425/2274/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Щербак Тетяни Юріївни, Лемешко Олега Станіславовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
яке відбудеться 17.11.2017 року об 11 годині 30 хвилин 
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою:  
м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 5. У 
випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 
23.11.2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

«Урядовий кур’єр» 

КРЕАТИВ-ШАНУВАННЯ. У Слов’янську на Донеччині знайшли ще 
один цікавий спосіб вшанувати свого славного земляка — поета-ро-
мантика ХІХ століття Михайла Петренка, 200-літній ювілей якого тут 
саме відзначають. Отже,  віднедавна у салонах тролейбусів, які виру-
шають на маршрути міста з  кінцевої зупинки на залізничному вокза-
лі, звучить п’ятнадцятисекундний фрагмент найвідомішої пісні на сло-
ва поета «Дивлюсь я на небо…». 

З ініціативою популяризації творчості Михайла Петренка вийшов 
колектив редакції місцевого інтернет-видання «Діловий Слов’янськ». 
А втілити цікаву культурологічну ідею в життя вдалося завдяки зусил-
лям композитора-аранжувальника Віталія Тарана, а також за спри-
яння директора Слов’янського тролейбусного управління Сергія Іван-
ченка та керівника відділу культури Слов’янської міської ради Мари-
ни Олійник.    

Медсестри змагалися  
в профмайстерності

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ШЛЯХЕТНА МЕДИЦИНА. У Запоріжжі вперше відбувся Всеукраїн-
ський конкурс професійної майстерності медичних сестер «Ескулап-
професіонал». Його засновано в 2007 році Міністерством охорони 
здоров’я для підвищення рівня підготовки молодших медичних спе-
ціалістів і підняття престижу професії медичної сестри в Україні, а та-
кож сприяння широкому залученню обдарованої молоді до участі в 
професійних конкурсах. 

У рамках змагань медсестри складали онлайн-тестування, демон-
стрували практичні навички  з педіатрії, терапії і хірургії, складали іс-
пит на перевірку якості гігієнічної обробки рук. Усі учасниці отримали 
почесні звання учасника, дипломанта і лауреата. 

А перше місце виборола медична сестра Запорізького обласного 
спеціалізованого будинку дитини «Сонечко» Людмила Козуб. Сим-
воли конкурсу — діадему та статуетку Флоренс Найтінгейл, англій-
ки,  яка під час Кримської війни 1853—1856 років уперше організу-
вала службу сестер милосердя,  їй передала найкраща медсестра 
України 2015 року медсестра Чернівецької обласної клінічної лікарні  
Майя Теперчук.

Тернопільський став рятує водограй
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРЕКРАСНЕ ТА КОРИСНЕ. 
Одразу дві важливі функції — 
практичну й естетичну — ви-
конує аераційний водограй на 
Тернопільському ставі, який 
нещодавно став до ладу. Точні-
ше, перша черга проекту з по-
рятунку цієї водойми. 

Останніми роками на озе-
рі, що століттями є окрасою 
Тернополя, дедалі більше цві-
ли водорості, відчутнішим ста-
вав сморід, відбувалися пев-
ні застійні явища у воді та му-
лі. Щоб розв’язати проблему 
забруднення, покращити впо-
рядкованість та належне функ-
ціонування водойми, міська ра-
да ухвалила комплексну про-
граму розвитку водосховища 
Тернопільський став на 2017—
2019 роки. Передусім звернули 
увагу на аерацію як вилучення 
з води шкідливих домішок і на-
повнення озера киснем. Задля 
цього в обласному центрі вирі-
шили створити аераційний во-
дограй. Він став найдовшим в 
Україні. 

Леонід Бицюра, заступник 
міського голови, каже, що ві-
сім потужних насосів пропус-
кають через гідросистему 1000 
кубів води за годину. З одного 
боку фонтан тягнеться на 120 
метрів,  з іншого —  на 122. Во-
дограй має 404 форсунки, які 
дають струмінь води завдовж-
ки 9 метрів і заввишки майже 
4. На введення першої черги  

аераційного фонтана витра-
тили майже 2,3 мільйона гри-
вень.

Роботи з його монтажу трива-
тимуть і наступного року. Скажі-
мо, у сильний вітер зі ставу ле-
тять бризки, окроплюючи терно-
полян. Цю проблему допоможе 
розв’язати встановлення відпо-
відного датчика, який коригува-
тиме висоту і довжину струме-
нів води. Ще один такий пристрій 
забезпечить автоматичне уві-
мкнення та вимкнення водограю. 

Нині його запускають уручну. 
Проектанти розмірковують і над 
продовженням фонтанної лінії.

Прикметно, що розробники  
цієї гідросистеми не зосереди-
лися виключно на її практично-
му значенні, а подбали про певне 
естетичне навантаження. Зокре-
ма, завдяки системі підсвічуван-
ня водограй тішить око синьою, 
жовтою, рожевою, зеленою та ін-
шими барвами. Таке своєрідне 
водне видовище викликало ве-
лике подивування й зацікавлен-

ня жителів і гостей міста. Щове-
чора з 19 до 22 години (час робо-
ти фонтана) на набережну Терно-
пільського ставу сходяться сотні 
людей, щоб помилуватися водо-
граєм, послухати його шум, тро-
хи відпочити й найголовніше — 
сфотографуватися на тлі водя-
них кольорових струменів-іскор. 

До слова, надалі аераційний 
водограй мають намір зробити 
ще й музичним, а діятиме він те-
перішньої осінньої пори, доки до-
зволять природні умови.

Увечері тернополяни та гості міста квапляться помилуватися барвами аераційного водограю

Цифрове майбутнє будуватимуть нинішні студенти
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗА НОВІТНІМИ ТЕХНОЛО-
ГІЯМИ. Днями компанія «Ху-
авей Україна» провела цере-
монію посвяти 10 найкращих 
українських студентів техніч-
них спеціальностей в учасни-
ки освітньої програми «Насін-
ня для майбутнього». Її мета 
— підтримати талановиту мо-
лодь, яка будуватиме цифро-
ве майбутнє України. Проект 
реалізується в Україні  з 2016 
року і передбачає відвідання 
КНР для вивчення новітніх те-
лекомунікаційних технологій. 
Цього року в Пекіні та Шень-
чжені побувають представни-
ки дев’яти  вишів із семи укра-
їнських  міст. Географія роз-
ширилася: торік у підборі бра-
ли участь три київські універ-

ситети, а  цьогоріч висувати 
кандидатів мали змогу 38 ви-
шів, де вивчають телекомуні-
кації, з усіх областей.

Нині студенти-переможці  
Максим Болотний із Запорізь-
кого національного технічного 
університету, Євген Бондарен-
ко з Державного університету 
телекомунікацій, Наталія Гвоз-
децька і Дмитро Ніколайчук з 
Національного технічного уні-
верситету «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»,  Ганна Горбачова 
з Одеської національної ака-
демії зв’язку імені О.С. Попо-
ва,  Анастасія Кольцова з На-
ціонального гірничого універ-
ситету, Назар Лаврик зі  Львів-
ської  політехніки, Максим Ле-
бединський з Донецького на-
ціонального технічного універ-
ситету, Денис Роговий з Київ-

ського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка і 
Владислав Семенов з Полтав-
ського національного технічно-
го університету імені Юрія Кон-
дратюка студіюють китайську 
мову. Програма перебування 
в КНР,  розрахована до 4 лис-
топада, передбачає відвідання 
Великого китайського муру та 
Забороненого міста. А голо-
вна освітня мета — навчання 
побудови мереж 4G, що акту-
ально з огляду на плани Укра-
їни запровадити цей стандарт 
зв’язку, а також хмарні та без-
дротові технології.

«Вони ознайомляться з но-
вими телекомунікаційними 
технологіями і зможуть пере-
конатися, що обрали правиль-
ній фах. Ці хлопці й дівчата 
здатні зробити життя в Украї-
ні більш технологічним і ком-

фортним. Не важливо, в якій 
компанії вони працюватимуть, 
головне, що вони залишать-
ся в галузі», — наголосив ди-
ректор «Хуавей Україна» Чжоу 
Хаодзе.

А представник департамен-
ту навчально-виховної робо-
ти КПІ імені Ігоря Сікорського 
Тетяна Хижняк  зазначила, що 
співпраця з «Хуавей Україна» 
активно розвивається. Цього 
року  компанія надала 26 сти-
пендій для найкращих студен-
тів, долучалася до фестивалю 
інноваційних проектів Sikorsky 
Challenge. Повернутися з ки-
тайського стажування з кре-
ативом, натхненням і новими 
знаннями про інформаційно-
комунікаційні технології закли-
кала студентів декан факуль-
тету телекомунікацій ДУТ На-
таля Коршун.

Сьогодні — студенти, завтра — лідери у сфері інформаційно-комунікаційних технологій


	27_p1
	27_p2
	27_p3
	27_P4
	27_p5
	27_p6
	27_p7
	27_p8
	27_p9
	27_p10
	27_P11
	27_P12
	27_P13
	27_P14
	27_P15
	27_p16

