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КУРСИ вАЛЮт/БАнКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 27 жовтня 2017 року
USD 2682.6619 EUR 3152.9325 RUB 4.6442 / AU 341704.06 AG 4552.48 PT 245731.83 PD 261023.00

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІЛЬМІ УМЕРОВ:        «Неодмінно  
за звільненням окремих 

людей відбудеться 
деокупація Криму  

й відновлення 
територіальної 

цілісності 
України».

Вакцини надійшли  
на склад

АКТУАЛЬНО. Україна отримала 150 доз протиботулінічного іму-
ноглобуліну та 200 доз імуноглобуліну проти правця. Ліки європей-
ського виробництва від небезпечних хвороб Міністерству охорони 
здоров’я передав Міжнародний комітет Червоного Хреста в Украї-
ні. Надана у вигляді гуманітарної допомоги кількість ліків повністю 
задовольнить потреби населення на півроку.

МОЗ, повідомляє його прес-служба, працює над внесенням за-
купівлі медикаментів для лікування хворих на небезпечні інфекцій-
ні захворювання, супроводжувані високим рівнем смертності (диф-
терії, правця, сказу, ботулізму, малярії) до централізованих дер-
жавних закупівель уже цьогоріч. Для цього підготовлено розрахун-
ки до бюджетної програми закупівлі медикаментів. Централізова-
на закупівля таких ліків стане можливою після внесення змін до 
державного бюджету на 2017 рік.

Сироватки зберігаються на спеціалізованому складі ДП «Укр-
вакцина» Міністерства охорони здоров’я. У разі потреби їх надава-
тимуть у найкоротші строки. Докладну інструкцію з отримання іму-
ноглобулінів буде розіслано в регіони найближчими днями.

2,2% 
До цієї позначки НБУ поліпшив прогноз 

зростання вітчизняної економіки  
за результатами цього року. На 2018-й  

в НБУ прогнозують 3,2% зростання 

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського 
народу про омріяний початок визволення півострова  
від російської окупації  
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АКТУАЛЬНО 

У неділю, 29 жовтня, о 4.00 год.  
за київським часом країна переходить 
на зимовий час. Для цього необхідно 
перевести стрілки годинників  
на годину назад

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін  
до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад 
державної служби»

ДОКУМЕНТИ 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Вступ-2018:  
без збоїв і плутанини

ОСВІТА. Абітурієнти 
отримають вищі 
коефіцієнти  
за чіткішою процедурою 
й складатимуть творчі 
заліки ще до проведення ЗНО 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

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

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

 Великоновосілківський районний суд Донецької обл. (адреса суду: 85500, Донецька обл., смт Велика Новосілка, 
вул. Фонтанна, буд. 21) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

 02.11.2017 о 10:20 до Хорош Денис Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 85582, Донецька обл., Вели-
коновосілківський р-н, с. Времівка, вул. Мічуріна, буд. 63) справа № 220/1215/17, суддя Яненко Г. М.

02.11.2017 о 10:40 до Білецька Вікторія Іллівна (останнє відоме місце реєстрації: 85513, Донецька 
обл., Великоновосілківський р-н, с. Мирне (Карла Маркса), вул. Комсомольської Правди, буд. 17) справа  
№ 220/920/17, суддя Яненко Г. М.

02.11.2017 об 11:00 до Пилько Ніна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 85506, Донецька обл.,  
Великоновосілківський р-н, с. Благодатне (Октябр), вул. Мічуріна, буд. 23а, кв. 8) справа № 220/1219/17, суддя 
Яненко Г. М.

02.11.2017 об 11:20 до Арутюнян Валтер Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 85532, Донецька обл., 
Великоновосілківський р-н, с. Роздольне, вул. Шкільна, буд. 11, кв. 2) справа № 220/1216/17, суддя Яненко Г. М.

13.11.2017 о 09:30 до Ковальська Юлія Ігорівна (останнє відоме місце реєстрації: 85570, Донецька 
обл., Великоновосілківський р-н, с. Новопетриківка, вул. Радянська, буд. 31) справа № 220/1640/17, суддя  
Якішина О. 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 оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання Руденка Доменіка Валерійовича по справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Райф-
файзен Банк Аваль» до Ворре Марини Олександрівни, 
Руденка Доменіка Валерійовича, за участі третіх осіб: 
Служби у справах дітей Приморської районної адміні-
страції м. Одеса, Головного управління ДМС в Одеській 
області, Відділу примусового виконання рішень Управ-
ління державної виконавчої служби Головного територі-
ального управління юстиції в Одеській області, Михай-
лова Олексія Тимофійовича, Натадзе Нателли Михайлів-
ни, про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування житлом та зняття з реєстрації за місцем прожи-
вання.

Засідання відбудеться 1 листопада 2017 року о 10 
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного суду 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 208. У 
разі неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя А. Ю. Бойчук

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 114) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

08.11.2017 о 08:30 до Савов Іван Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52187, Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, с. Червоний Яр, вул. Суворова, буд. 1) 
справа № 190/1042/17, суддя Легкошерст Ю. В.

09.11.2017 о 14:30 до Авакян Валентина Овсепивна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52137, Дніпропетровська 
обл., П’ятихатський р-н, с. Катеринівка, вул. Приовражна, 
буд. 4а) справа № 190/1037/17, суддя Легкошерст Ю. 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.

Семенівський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 38200, 
Полтавська обл., смт. Семенівка, вул. Шевченка, 31) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться  13.11.2017 о 13:05 до 
Марченко Надія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
38262, Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, -) справа  
№ 547/713/17, суддя Харченко В. Ф.

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

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  08.12.2017 о 
08:30 до Іванов Віктор Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 
11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Бровар, буд. 24) справа 
№ 279/2234/17, суддя Шульга О. М.

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

В провадженні Міловського районного суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження №418/504/17 за фактом 
вчинення Бєлоглазовим Сергієм Геннадійовичем злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Обвинуваченому Бєлоглазову С. Г. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 1 листопада 2017 
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 124, смт Мілове, Міловський район, Луганська область.

З опублікуванням оголошення, обвинувачений по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце 
проведення судового засідання.

Голова суду В. О. Шовкун

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 
21) 01.11.2017 р. о 09.00 год. та 
03.11.2017 р. о 10.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Беспроскурного Де-
ниса Леонідовича за ст.ст. 258-3 
ч. 1, 187 ч. 4 КК України. Явка об-
винуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Ло-
зіна Олександра Валерійовича як відповідача в судове засідан-
ня для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1207/17 (Провадження  
№ 2/420/484/17) за позовом Лозіної Оксани Олександрівни до Лозіна 
Олександра Валерійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 31 
жовтня 2017 року о 12 год. 45 хв. (резервна дата судового засідання 
— 8 листопада 2017 року о 08 год. 15 хв.) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду Луганської області за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

В Олександрівському районному суді Кіровоградської об-
ласті 2 листопада 2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду 
за адресою: вул. Вишнева, 21, смт Олександрівка Олександрів-
ського району Кіровоградської області, відбудеться розгляд ци-
вільної справи за позовом представника Даценко Наталії Анато-
ліївни, яка діє в інтересах Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Західова Олега Пулатовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. У судове засідання ви-
кликається відповідач — Західов Олег Пулатович.

Суддя Д. В. Мирошниченко

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що о 10 год. 00 хв. 31 жовтня 2017 року буде 
розгадатися цивільна справа за позовом Шутки Василя Корниловича до Калішенко Світлани Корнилівни, Калішен-
ка Руслана Петровича про стягнення аліментів на неповнолітню дитину в твердій грошовій сумі.

У судове засідання як відповідачі викликаються: Калішенко Світлана Корнилівна, 22.03.1976 року народження, 
останнє відоме місце проживання якої: с. Жабокруки Тлумацького району Івано-Франківської області; Калішенко 
Руслан Петрович, 14.01.1968 року народження, останнє відоме місце проживання якого: вул. Пролетарська, 159,  
с. Білики Кобеляцького району Полтавської області.

Відповідачам пропонується надати всі наявні докази по зазначеній справі. Про причини неявки відповідачі 
зобов’язані повідомити суд. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин, розгляд справи 
буде проведено у їхню відсутність.

Розгляд справи буде проводитися за адресою: вул. Винниченка, 14«А», м.Тлумач, Тлумацький район, Івано-
Франківська область.

Суддя Лущак H. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Стіба Ганна Сергіївна, 22.04.1988 року народження, яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Щетиніна, буд. 39, кв. 143, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 31.10.2017 р. у період часу з 
09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих спра-
вах Шпорта Є. А. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідо-
млення про підозру, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування і проведенні інших слідчих дій 
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000845 від l2.10.2017 за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Лук’янченка Євгена Андрійовича, 23.08.1985 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Сорокине Луганської області, вул. Артема, 11, квартира 25, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Лук’янченко Олени Сергіївни до Лук’янченка Євгена Андрійовича, де третьою особою без самостійних вимог виступає Орган опіки та пі-
клування виконавчого комітету Чернівецької міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів в твердій грошовій сумі.

Судове засідання призначене на 16.30 год. 2 листопада 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки в судо-

ве засідання справа буде розглянута за його відсутності.
У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Оголошення 
Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу 

проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс 
Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності» (м. Київ) — (далі — конкурс).

І. Замовник конкурсу: Міністерство культури України.
ІІ. Організатор конкурсу: Hossbach Lehmhaus GbR [phase eins].
Конкурс проводиться за підтримки Національної спілки архітекторів України.
ІІІ. Тема конкурсу: створення Національного меморіального комплексу Героїв Небес-

ної Сотні — Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві, Україна.
ІV. Термін проведення конкурсу:
Конкурс включає дві номінації:
Номінація І: «Меморіал Героїв Небесної Сотні»
Номінація ІІ: «Музей Революції Гідності»
Конкурс в Номінації І проводиться в один тур, за результатом якого визначаються пе-

реможці.
Конкурс в Номінації ІІ проводиться в два тури. За результатами першого туру визнача-

ються фіналісти, які є учасниками другого туру.
Оголошення конкурсу — 23 жовтня 2017 року
Подача заявок на участь в конкурсі — 23 жовтня — 7 листопада 2017 року
Початок конкурсного проектування першого туру — 27 листопада 2017 року
Останній термін подачі конкурсних проектів в першому турі — 19 січня 2018 року
Виставка конкурсних проектів першого туру конкурсу січень—лютий 2018 року
Громадське обговорення конкурсних пропозицій січень—лютий 2018 року
Засідання журі конкурсу 19—20 лютого 2018 року
Оголошення результатів першого туру конкурсу 20 лютого 2018 року
Початок конкурсного проектування другого туру конкурсу — березень 2018  року
Останній термін подачі конкурсних проектів другого туру — травень 2018 року
Засідання журі другого туру — червень 2018 року
Оголошення результатів другого туру конкурсу, виставка конкурсних проектів — чер-

вень—липень 2018 року
V. Тези програми конкурсу:
Мета конкурсу: відібрати найкращу проектну пропозицію за процедурою конкурсу для 

реалізації.
Завдання конкурсу:
• розробити проектну пропозицію меморіального простору на вшанування пам`яті Ге-

роїв Небесної Сотні;
• розробити проектну пропозицію будівлі Музею Революції Гідності, що має включати 

музейну та культурно-просвітницьку функції;
• розробити громадський простір як складову меморіально-музейного комплексу;
• залучити кращих проектувальників різних країн з огляду на світовий масштаб по-

дій Майдану;
• врахувати попередні напрацювання у сфері меморіалізації і музеєфікації подій Рево-

люції Гідності та порушити питання осмислення майбутнього України засобами архітек-
тури та монументального мистецтва.

Територія проектування розташована в центральній частині міста Києва, безпосеред-
ньо на місці трагічних подій Революції Гідності — Алеї Героїв Небесної Сотні.

Проектні пропозиції мають враховувати:
• зонування комплексу, включаючи меморіальну зону, музейну зону та територію гро-

мадського простору.
Проектними пропозиціями необхідно передбачити:
меморіальну зону комплексу, присвяченої пам’яті Героїв Небесної Сотні;
• будівлю Музею Революції Гідності;
• зону громадського простору;
• рішення щодо існуючих історичних об’єктів і артефактів Революції Гідності.
Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно згідно з умовами конкурсу.
VI. Вимоги до професійного рівня учасників.
Участь в конкурсі не обмежена для громадян будь-якої країни світу.
Право участі в номінації І надається художникам/скульпторам та особам, які у своїй 

країні проживання в день оголошення конкурсу через визнання професійним органом 
мають право використовувати професійне найменування «архітектор» або «ландшаф-
тний архітектор». Фізичні особи з країн, де професія «архітектор» або «ландшафтний ар-
хітектор» не підлягають законодавчому регулюванню, мають право на участь, якщо во-
ни мають диплом або аналогічний документ / сертифікат про професійну майстерність, 
який визнається в Європейському Союзі Директивою 2013/55/EU (Директива Європей-
ського Союзу про визнання професійної кваліфікації). 

Право участі в номінації І також мають консорціуми, що складаються з фізичних та 
юридичних осіб, що включають принаймні одну особу, яка має право на участь згідно з 
вищевикладеним. Юридичні особи мають право на участь у таких консорціумах, якщо їх 
установчі документи включають діяльність з планування / проектування, згідно із завдан-
ням конкурсу. Юридичні та архітектурні консорціуми мають визначити єдиного уповнова-
женого представника, який буде відповідати за виконання вимог  конкурсу відповідно до 

попереднього пункту. Повноважний представник, а також усі автори конкурсних пропо-
зицій мають відповідати вимогам до професійного рівня учасників. Незважаючи на при-
значення одного уповноваженого представника, кожен член будь-якого консорціуму не-
се спільну відповідальність за будь-яке подання зі свого консорціуму. 

Право участі у номінації ІІ мають особи, які у своїй країні проживання в день оголошен-
ня конкурсу через визнання професійним органом мають право використовувати профе-
сійне найменування «архітектор». Фізичні особи з країн, де професія «архітектор» не під-
лягають законодавчому регулюванню, мають право на участь, якщо вони мають диплом 
або аналогічний документ / сертифікат про професійну майстерність, який визнається в 
Європейському Союзі Директивою 2013/55/EU (Директива Європейського Союзу про ви-
знання професійної кваліфікації). 

Право участі у номінації ІІ також мають архітектурні консорціуми, що складаються з 
фізичних та юридичних осіб, що включають принаймні одну особу, яка відповідає вище-
викладеним вимогам. Юридичні особи мають право на участь у таких консорціумах, якщо 
їх установчі документи включають діяльність з планування / проектування, згідно із за-
вданням конкурсу. Юридичні та архітектурні консорціуми мають визначити єдиного упо-
вноваженого представника, який буде відповідати за виконання вимог конкурсу відпо-
відно до попереднього пункту. Повноважний представник, а також усі автори конкурсних 
пропозицій мають відповідати вимогам до професійного рівня учасників. Незважаючи на 
призначення одного уповноваженого представника, кожен член будь-якого консорціуму 
несе спільну відповідальність за будь-яке подання зі свого консорціуму. 

VII. Умови реєстрації учасників конкурсу:
Приблизно 24 учасника конкурсу будуть відібрані через процедуру відкритої міжна-

родної попередньої кваліфікації. Попередня кваліфікація (відбір) поділена на дві частини 
відповідно до двох номінацій конкурсу. 

Для номінації І приблизно 12 учасників буде відібрані для участі в конкурсі.
Для номінації ІІ приблизно 12 учасників буде відібрано для участі в конкурсі.
Базуючись на професійній якості кожного конкурсного подання наприкінці першо-

го туру конкурсу журі відбере 6 або 7 учасників номінації ІІ для участі в другому турі кон-
курсу. 

Для подачі заявки на участь в конкурсі Ви маєте завантажити форму заявки з веб-
сайту конкурсу www.competition-maidan-ukraine.org, заповнити її, надрукувати і надісла-
ти в друкованому  вигляді з оригінальним підписом на адресу організатора конкурсу.

Останній термін подачі заявок на участь в конкурсі — 7 листопада 2017 року.
VIII. Реєстраційний внесок для подачі заявки на участь та для участі в конкурсі не ви-

магається.
IX. Премії конкурсу.
Для кожної номінації («меморіал» та «музей») визначено по три премії:
Одна Перша премія — 672 000 грн
Одна Друга премія — 416 000 грн
Одна Третя премія — 272 000 грн
Додатково кожен учасник конкурсу, проект якого пройде в другий тур «конкурсу на 

музей» за умови подання деталізованого конкурсного проекту в другому турі, який від-
повідатиме умовам другого туру конкурсу, викладеним в конкурсній документації, отри-
має фіксовану виплату 480 000 грн для покриття витрат, понесених на розробку кон-
курсного проекту.

Х. Склад Журі конкурсу:
1. Гвидо Хагер — ландшафтний архітектор, Hager Partner (Цюріх, Швейцарія) (за зго-

дою)
2. Професор Райнер Маламакі — архітектор, Lahdelma &amp; Mahlamäki Oy (Гельсин-

ки, Фінляндія) (за згодою)
3. Мацей Милобецкі — архітектор, JEMS Architekci (Варшава, Польща) (за згодою)
4. Професор Матіас Зауербрух — архітектор, Sauerbruch Hutton Architekten (Берлін, 

Німеччина) (за згодою)
5. Кен Тугей — художник, режисер, письменник (Берлін, Німеччина) (за згодою)
6. Олександр Вікторович Свистунов — директор Департаменту містобудування та ар-

хітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) — головний архітектор міста Києва — Київ /Україна (за згодою)

7. Юліан Михайлович Чаплинський — начальник управління архітектури та урбаніс-
тики Департаменту містобудування Львівської міської ради — головний архітектор міста 
Львова — Львів / Україна (за згодою)

8. Дмитро Володимирович Волик — начальник Головного архітектурно—плануваль-
ного управління — Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради — го-
ловний архітектор міста Дніпра — Дніпро /Україна (за згодою)

9. Євген Миколайович Нищук — Міністр культури України — Київ / Україна
10. Володимир Сергійович Бондарчук — голова ГО «Родина «Героїв Небесної Сотні», 

м. Київ / Україна (за згодою)\
11. Ігор Володимирович Пошивайло — генеральний директор ДУ «Національний ме-

моріальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності», м. Київ / Укра-
їна (за згодою)

12. Елейн Гуріан — музейний консультант, м. Арлінгтон / США (за згодою)

13. Мирослав Франкович Маринович — правозахисник, публіцист, віце-ректор 
Українського католицького університету, м. Львів / Україна (за згодою)

XI. Отримання конкурсної документації.
Всі учасники, що пройшли предкваліфікацію, отримують конкурсну документа-

цію, яка складається з Програми та Умов конкурсу та вихідних даних конкурсу 27 
листопада 2017 року одночасно.

ХІІ. Місце і дата подання конкурсних проектів.
Конкурсні проекти в першому турі конкурсу подаються до 19 січня 2018 року по-

штовим відправленням на адресу Організатора конкурсу:
Hossbach Lehmhaus GbR [phase eins], Cuxhavener Strasse 12-13, 0555, Berlin, 

Germany з позначкою «maidan memorial competition» або «maidan museum 
competition». Деталі будуть викладені в Конкурсній документації. 

ХІІІ. Зобов’язання замовника конкурсу щодо подальшого використання проекту, 
який отримає першу премію, а також інших премійованих проектів. 

Визнаючи рішення журі, замовник будівництва має зобов’язання щодо замовлен-
ня в одного з призерів в номінації I та в одного з призерів в номінації II послуг з по-
дальших стадій проектування, принаймні на стадіях від ескізного проекту до робо-
чої документації за умови, що проект буде реалізовуватися, і що на думку замовника, 
витрати на розробку проектно-кошторисної документації за проектами-переможця-
ми залишаються в розумних межах, а переможець може гарантувати належне вико-
нання вимог щодо подальших дій до введення в експлуатацію об`єкту проектування. 

З цією метою замовник будівництва проведе з переможцями переговори, почина-
ючи з лауреатів Перших премій. 

Подаючи конкурсну пропозицію, учасник конкурсу погоджується при запрошен-
ні розробляти подальші стадії проектування на подальшу розробку проекту, заклю-
чення договору на розробку проектно-кошторисної документації, який для фізичних 
та юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, регулюється Законом України «Про ар-
хітектурну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами і включає положен-
ня про права користування авторськими правами та інші права, захищені авторським 
правом України, зокрема права на використання та зміну проектних рішень, пода-
них конкурсантом. 

Якщо протягом двадцяти чотирьох місяців після оголошення рішення журі не під-
писано договір про розробку подальших стадій проектування з автором(ами) — ла-
уреатами Перших премій, автору(-ам) Перших премій виплачується компенсація в 
розмірі 1 360 000 грн. В такому випадку компенсації лауреату(ам) Перших премій за-
мовник не набуває права реалізовувати проект-переможець за винятком співробіт-
ництва з його автором(-ами).

Якщо замовник діє згідно рішення журі, але автор проекту-переможця не має до-
статніх професійних можливостей та досвіду для подальшої розробки проекту, вра-
ховуючи масштаб та важливість конкурсного проекту, та / або не має права здійсню-
вати архітектурну діяльність в Україні, замовник може просити цього автора створити 
групу професійних проектувальників, яка сприятиме практичному досвіду або серти-
фікації, якої немає в автора. Замовник має право запропонувати партнера для такої 
групи. Потрібно, щоби як замовник, так і автор погодились із кандидатурою партнера 
проектної групи. У договорі, що регулює діяльність проектувальника, необхідно ви-
значити, що лауреат, проект якого реалізується, має остаточне рішення щодо проце-
су планування та архітектурних рішень. 

Якщо журі після присудження премій не визнало жодного проекту таким, який 
може бути рекомендованим для подальшої реалізації, замовник звільняється від 
зобов’язань перед переможцем(-ями) конкурсу щодо замовлення на подальше роз-
роблення проектно-кошторисної документації.

XIV. Мови конкурсу.
Конкурс проводиться двома мовами: українська та англійська мови.
XV. Контактна інформація.
Замовник конкурсу:
Міністерство культури України
Вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, Україна
Тел.: +38 (044) 235-23-78
Факс: +38 (044) 235-32-57
http://mincult.kmu.gov.ua
Організатор конкурсу:
Hossbach Lehmhaus GbR [phase eins],
Cuxhavener Strasse 12-13, 10555, Берлін, Німеччина.
Тел.: +49(0)3031 59 31-0
факс: +49(0)3031 21 00-0
e-mail: competition-maidan-ukraine@phase1.de
http://www.phase1.de
Офіційний веб-сайт конкурсу http://www.competition-maidan-ukraine.org
Запитання просимо надсилати на e-mail конкурсу: competition-maidan-ukraine@

phase1.de
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оголошення

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

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону  
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №246139 Квартира №15 за адресою: Сумська область,  
м. Суми, вулиця Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 839618,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 83961,83 грн. без ПДВ.

Лот №246140 Квартира №13 за адресою: Сумська область,  
м. Суми, вулиця Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.

Початкова ціна продажу 859500,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 85950,00 грн. без ПДВ.

Лот №246148 Земельна ділянка (к.н. 3222484001:01:019:0038) 
за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крю-
ківщина, вул. Мальовнича, заг.пл. 0,12 га.

Початкова ціна продажу  486000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 48600,00 грн. без ПДВ.

Лот №246150 Квартира № 59 за адресою: м. Київ, вулиця Старо-
наводницька, будинок 6, заг.пл. 124,9 кв.м.

Початкова ціна продажу 2800000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 280000,00 грн. без ПДВ.

Лот №246151  Квартира №26 за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 
144,51 кв.м.

Початкова ціна продажу 1600700,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 160070,00 грн. без ПДВ.

Лот №246152 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 
94,56 кв.м.

Початкова ціна продажу  1104600,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 110460,00 грн. без ПДВ.

Лот №246154 Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

Початкова ціна продажу 384000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 38400,00 грн. без ПДВ.

Лот №246158 Квартира №97 за адресою: Дніпропетровська об-
ласть м. Нікополь, вул. Світла (Головко), буд. 13, заг.пл. 43,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 151000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 15100,00 грн. без ПДВ.

Лот №246159 Квартира № 30 за адресою: Харківська область, 
Харківський район, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 
79,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 797800,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 79780,00 грн. без ПДВ.

Лот №246162  Квартира №77 за адресою: м. Херсон, вул. Фон-
танна, буд. 19, корп. 2, заг.пл. 68,9 кв.м. 

Початкова ціна продажу 630800,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63080,00 грн. без ПДВ.

Лот №246163 Квартира №13 за адресою: м. Суми, пл. Покров-
ська, буд. 8, заг.пл. 43,89 кв.м.

Початкова ціна продажу 401900,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 40190,00 грн. без ПДВ.

Лот №246168 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 
буд. 18, заг.пл. 55,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1498000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 149800,00 грн. без ПДВ.

Лот №246171 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246173 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246175 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246178 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246179 Земельна ділянка (к.н.  3221482803:02:004:0008) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246181 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246184 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246188 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.
пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №246194 Земельна ділянка (к.н. 3222789200:00:016:0042) 
за адресою: Київська область, Макарівський район, Ясногородська 
сільська рада, заг.пл. 1,9926 га.

Початкова ціна продажу 357000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 35700,00 грн. без ПДВ.

Лот №246198 Земельна ділянка (к.н. 3222789200:03:016:0286) 
за адресою: Київська область, Макарівський район, Ясногородська 
сільська рада, заг.пл. 2,0543 га.

Початкова ціна продажу 368000,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 36800,00 грн. без ПДВ.

Лот №246200 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) 
за адресою:  Київська область, Васильківський район, Рославичів-
ська сільська рада, заг.пл. 14,00 га.

Початкова ціна продажу 7962000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 796200,00 грн. без ПДВ.

Лот №246156 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська 
сільська рада, заг.пл. 20,0002 га.

Початкова ціна продажу 10959000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 1095900,00 грн. без ПДВ.

Лот №246160 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) 
за адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичів-
ська сільська рада, заг.пл. 32.00 га.

Початкова ціна продажу 16869000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 1686900,00 грн. без ПДВ.

Лот №246161 Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гон-
чарна, 11 б, заг.пл. 645,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 25402000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 2540200,00 грн. без ПДВ.

Лот №246164 Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гон-
чарна, 5 а, заг.пл. 474,9 кв.м.

Початкова ціна продажу 19266000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 1926600,00 грн. без ПДВ.

Лот №246167  Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гон-
чарна, 7 а, заг.пл. 590,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 23410000,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 2341000,00 грн. без ПДВ.

Лот №246203 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Павлівська,  
буд. 17, кв. 68, заг.пл. 151,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 5541300,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 554130,00 грн. без ПДВ.

Лот №246204  Квартира за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 
4А, кв. 35, заг.пл. 160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 4346500,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 434650,00 грн. без ПДВ.

Лот №246208 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0270) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 238404,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23840,43 грн. без ПДВ.

Лот №246209  Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0271) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226469,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22646,93 грн. без ПДВ.

Лот №246213 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0272) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226469,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22646,93 грн. без ПДВ.

Лот №246216 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0273) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226469,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22646,93 грн. без ПДВ.

Лот №246219  Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0274) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22619,43 грн. без ПДВ.

Лот №246222 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0275) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22619,43 грн. без ПДВ

Лот №246223 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0276) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22619,43 грн. без ПДВ.

Лот №246212 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0277) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22619,43 грн. без ПДВ.

Лот №246215  Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0278) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1624 га.

Початкова ціна продажу 238400,84 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23840,08 грн. без ПДВ.

Лот №246217 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0285) за 
адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 227292,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22729,21 грн. без ПДВ.

Лот №246220  Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0286) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 227292,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 22729,92 грн. без ПДВ.

Лот №246221 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0287) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,163 га.

Початкова ціна продажу 238145,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23814,53 грн. без ПДВ.

Лот №246201 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) 
за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, 
заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 21850,82 грн. без ПДВ.

Лот №246202 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) 
за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, 
заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 21850,82 грн. без ПДВ

Лот №246205  Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) 
за адресою: Тернопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, 
вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 86275,46 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 8627,55 грн. без ПДВ.

Лот №246206  Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) 
за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район,  
с. П’ятихатки, заг.пл. 0,198 га.

Початкова ціна продажу 96500,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 9650,00 грн. без ПДВ.

Лот №246207 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Су-
ми, вул. Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.

Початкова ціна продажу 904400,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 90440,00 грн. без ПДВ.

Лот №246170   Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м.,  та зе-
мельна ділянка (к.н. 7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за 
адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 50.

Початкова ціна продажу 2029200,00грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 202920,00 грн. без ПДВ.

Лот №246141  Нежитлові приміщення за адресою: Харківська об-
ласть, м. Харків, вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 12612610,69 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 63063,05 грн. без ПДВ.

Лот №246174 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська об-
ласть, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 
3470,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 1752900,18 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 175290,02 грн. без ПДВ.

Лот №246176 Нежитловi приміщення за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8, заг.пл. 
101,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 962400,00 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 96240,00 грн. без ПДВ.

Лот №246177 Нежитлове навпідвальне приміщення за адресою: 
Волинська обл. м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд.16, заг.пл. 106,8 
кв.м.

Початкова ціна продажу 2252400,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 225240,00 грн. без ПДВ.

Лот №246180  Нежитлове приміщення за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл. 92,5 
кв.м.

Початкова ціна продажу 442610,72 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 44261,07 грн. без ПДВ.

Лот №246183  Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, проспект  
Відрадний, будинок 40, заг.пл. 31.00 кв.м.

Початкова ціна продажу 549600,00 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 54960,00 грн. без ПДВ.

Лот №246185 Нежитлове приміщення за адресою: Cумська об-
ласть, м. Ромни, вулиця Київська, будинок 80-Г, заг.пл. 75,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 424560,00 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 42456,00 грн. без ПДВ.

Лот №246187  Нежитлова будівля за адресою: Харківська об-
ласть, місто Лозова, вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.
пл. 391,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 979320,00 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 97932,00 грн. без ПДВ.

Лот №246146  Цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, 
проспект Відрадний, № 52, заг.пл. 10249,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 28734105,06 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 2873410,05 грн. без ПДВ.

Лот №246189  Нежитл.будівлі-офісні прим.,будівля магазину з 
прибуд.тер-єю (59,1) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 52, заг.пл. 141,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1579200,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 157920,00 грн. без ПДВ.

Лот №246190  Вбудовані нежитлові приміщення №1 за адресою: 
м. Київ, вул. Воздвиженська,  28-30, заг.пл. 132,3 кв.м.

Початкова ціна продажу 5343600,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 534360,00 грн. без ПДВ.

Лот №246149 8 гаражів та 57 машиномісць за адресами: м. Київ, 
вул. Дніпровська набережна,1, та вул. Дніпровська набережна, 1-А.

Початкова ціна продажу 18595200,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 1859520,00 грн. без ПДВ.

Лот №246191 Нежитлове приміщення більярдної на 10 столів за 
адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, заг.пл. 530,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 3480000,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 348 000,00 грн. без ПДВ.

Лот №246192  Незакінчений будівництвом житловий будинок, заг.
пл. 532,6 кв.м., із земельною ділянкою (к.н. 5610100000:01:045:0057), 
заг.пл. 0,12 га за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3073200,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 307320,00 грн. без ПДВ.

Лот №246193  Садовий будинок, заг.пл. 196,2 кв.м., та земель-
на ділянка (к.н.5123783500:01:001:1030), заг.пл. 0,055 га, за адре-
сою: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сіль-
ська рада СК «Садовод» 447. 

Початкова ціна продажу 1854120,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 185412,00 грн. без ПДВ.

Лот №246195  Нежитлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. 
Грищенко, буд. 8, кв. 68, заг. пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1140000,00 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 114000,00 грн. без ПДВ.

Лот №246197 Житлова нерухомість заг. пл. 242,5 кв.м. та зе-
мельна ділянка (к.н. №5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за 
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Л. Українки, 101. 

Початкова ціна продажу 900185,45 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 90018,54 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 28.11.2017 року з 9:00 до 18:00 на сай-
ті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, 
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом за-
явок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації 
до 9:00 23.11.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не пізні-
ше 9:00 23.11.2017 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за  
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інфор-
мацією звертатись за тел. 044-331-17-21 .

Зміївський районний суд Харківської області, роз-
ташований за адресою: Харківська область, м. Змі-
їв, вул. Адміністративна, 6, повідомляє, що 4 жовтня 
2017 року по цивільній справі № 621/1303/17-ц за по-
зовною заявою Бабенко Олени Геннадіївни до Бабен-
ка Олексія Олексійовича про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітніх дітей ухвалено заочне рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте Зміїв-
ським районним судом Харківської області за пись-
мовою заявою відповідача, поданою протягом деся-
ти днів з дня отримання його копії.

Суддя Овдієнко В. В.

01.11.2017 року о 08.30 годині в приміщенні 
Кам’янсько-Дніпровського районного суду Запорізь-
кої області відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Готовкіної Стефанії Степанівни до Ткачової 
Василини Афанасіївни про визнання права власності 
за набувальною давністю.

Явка відповідачки Ткачової В. А. обов’язкова, ка-
бінет 11, у разі неявки відповідачки справа буде роз-
глянута в її відсутність за наявними в ній матеріала-
ми.

Суддя Васильченко В. В.

Балтський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
66102, Одеська обл., м. Балта, вул. Ткаченко,56) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
03.11.2017 о 09:00 до Козаченко Сергій Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Га-
гаріна, буд. 30) справа № 493/1515/17, суддя Ільницька 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.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачку Брюховецьку Ірину Олексіївну у судове 
засідання для розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» 
до Брюховецької Ірини Олексіївни про стягнення забор-
гованості за договором оренди.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 03.11.2017 р. 
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 
31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Глибоцький районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 
60400, Чернівецька обл., смт Глибока, вул. Глибоцька, 2 а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  03.11.2017 о 09:00 до Козачук Віталій Дмитрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 60423, Чернівецька обл., Гли-
боцький р-н, с. Петричанка, вул. Центральна, буд. 7) справа 
№ 715/1766/17, суддя Цуркан В. В.

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

Високопільський районний суд Херсонської обл (адреса 
суду: 74000, Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Черво-
ноармійська,104) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 16.11.2017 о 15:30 до Тетеря Світ-
лана Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 74020,  
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Іванівка, вул. Су-
ворова, буд. 7) справа № 652/561/17, суддя Дригваль В. 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.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) повідомляє  про те,  
що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» 25.01.2017 до Котова Юлія Вікторівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 52130, Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, с. Жовте, вул. Леніна, буд. 24) справа 
№ 190/1942/16-ц, суддя Семенников О. Ю. було ухвале-
но заочне рішення, позовна вимога задоволена повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (адреса  
суду: 69071, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  вул. Чарівна,  
117-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 31.10.2017 о 15:30 до Ганич Олег Леонідович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 69068, Запорізька обл., м. Запо-
ріжжя, вул. Бузкова, буд. 1а) справа № 336/2828/17, суддя  
Галущенко Ю. 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.

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

01.11.2017 о 08:30 до Свєтач Тетяна Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70663, Запорізька обл., По-
логівський р-н, с. Багате, вул. Пушкіна, буд. 12/1) справа  
№ 324/1158/17, суддя Кацаренко І. О.

01.11.2017 о 08:15 до Рудь Олег Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70600, Запорізька обл., м. По-
логи, вул. Пушкіна, буд. 270) справа № 324/1233/17, суддя  
Кацаренко І. О.

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

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

02.11.2017 о 10:30 до Кулеша Оксана Іванівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, 
вул. Давиденка, буд. 13, кв. 24) справа № 693/638/17, суддя 
Коцюбинська Ю. Д.

02.11.2017 о 10:20 до Рябий Анатолій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19223, Черкаська обл., Жаш-
ківський р-н, с. Нагірна, вул. Перемоги, буд. 21) справа  
№ 693/634/17, суддя Коцюбинська Ю. Д.

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

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 09600, Київська обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

03.11.2017 о 08:30 до Щербина Наталя Петрiвна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09630, Київська обл., Рокитнян-
ський р-н, с. Бирюки, вул. Синячевського, буд.13) справа  
№ 375/1044/17, суддя Нечепоренко Л. М.

07.11.2017 о 08:30 до Обочук Оксана Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 54051, Миколаїв-
ська обл., м. Миколаїв, вул. Бели Куна, буд. 25) справа  
№ 488/367/17, суддя Нечепоренко Л. 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.

Кузнецовський міський суд Рівненської обл. (адреса суду: 
34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Будівель-
ників, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

02.11.2017 о 13:00 до Гусарова Олена Валеріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 34400, Рівненська обл., м. Кузне-
цовськ, м-н Вараш, буд. 12, кв. 51) справа № 565/553/16-ц, 
суддя Горегляд О. І.

02.11.2017 о 14:00 до Соловйова Юлія Борисівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 34400, Рівненська обл., м. Куз-
нецовськ, м-н Будівельників, буд. 14, к. 2, кв. 42) справа  
№ 565/1464/15-ц, суддя Горегляд О. І.

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

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

06.11.2017 о 14:30 до Фурман Олександр Денисо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74202, Херсонська 
обл., смт Нововоронцовка, вул. Горького, буд. 11) справа  
№ 660/719/17, суддя Каневський В. О.

06.11.2017 о 14:00 до Яценко Євгеній Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74222, Херсонська обл., 
Нововоронцовський р-н, с. Українка, вул. Матросова, буд. 
18) справа № 660/716/17, суддя Каневський В. О.

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

Вінницький районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
21009, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Винниченка, 27) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

09.11.2017 о 12:30 до Кісільов Олег Борисович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23252, Вінницька обл., Ві-
нницький р-н, смт. Вороновиця, вул. Ягідна, буд. 4) справа  
№ 128/1937/17, суддя Бондаренко О. І.

15.11.2017 о 16:30 до Лащук Наталія Михайлівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 23209, Вінницька обл., Вінницький 
р-н, с. Майдан-Чапельський, вул. Олександра Блока, буд. 26) 
справа № 128/1203/17, суддя Бондаренко О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідача Сємака Віталія Олек-
сандровича по цивільній справі за позовом Департа-
менту соціального захисту населення Сумської місь-
кої ради до Сємака Віталія Олександровича про стяг-
нення тимчасової державної допомоги. (Останнє міс-
це проживання: м. Суми, вул. Лесі Українки, буд. 4, 
кв. 116). Явка в судове засідання обов’язкова! Про 
причини неявки необхідно повідомити суд. Засідан-
ня суду відбудеться 14.11.2017 р. на 13.10 год. за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 
23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27300, Кіровоградська обл., смт Олександрів-
ка, вул. Радянська, 21) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  01.11.2017 о 08:40 до Яроцький 
Сергій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 67461, 
Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бандурове) 
справа № 397/1180/17, суддя Мирошниченко Д. 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.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
Тір’які Джемала Сабрі, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Бударіна, буд. 5, кв. 33, м. Київ, в судове засідан-
ня щодо розгляду цивільної справи №2/759/4612/17 за 
позовом Боровик Лариси Григорівни до Тір’які Джема-
ла Сабрі, третя особа: Служба у справах дітей Святошин-
ської районної в м. Києві державної адміністрації, про по-
збавлення батьківських прав і стягнення аліментів, відбу-
деться 18 грудня 2017 року о 15 год. 20 хв.

Просимо гр. Тір’які Джемала Сабрі з’явитися до Свя-
тошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою мати доку-
мент, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синель-
никове, вул. Чехова, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   08.11.2017 об 11:40 до Полегень-
ко Олександра Валентинівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52501, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. 
Виконкомівська, буд. 64в, кв. 12) справа № 191/3154/17,  
суддя Матіяш С. К.

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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/4434/17 за по-
зовом Департаменту соціальної політики Черкаської міської 
ради до Сенік Ю. О. про стягнення коштів.

Відповідачка у справі Сенік Юлія Олександрівна, 
16.03.1987 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Дебальцеве, вул. Степна, буд. 28а, викликається 
до суду на 08 год. 00 хв. 2 листопада 2017 року (корп. №2, 
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 242/2268/17 за обвину-
ваченням Єремєєва Петра Валерійовича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, зареєстрований та проживає за останньою відо-
мою адресою: Миколаївська область Миколаївського ра-
йону, смт Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича у підготовче судове засідання на 2 листопада 
2017 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пас-
тухова Андрія Олексійовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. 50 річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Незалежності, буд. 
282, кв. 48.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійо-
вича у підготовче судове засідання на 1 листопада 2017 року 
о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2, каб. №17.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження № 554/2709/17 (проваджен-
ня №1-кп/234/558/17) за обвинуваченням відносно Теряєвої 
Ольги Олегівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Викликається обвинувачена: Теряєва Ольга Олегівна, 
21.11.1994 року народження, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Суворова, буд. 
№15, кв. №39/1, проживала в буд. № 5 у кв. №20 по вул. Цен-
тральній у м. Краматорську Донецької області, на 31 жовтня 
2017 року о 13.50 годині для участі у підготовчому судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть,  м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 18.

Суддя Данелюк О. М.

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

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Македон Вікторію Григорівну, 
1963 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, місто Кременчук, вули-
ця Шкільна, будинок 13/10, квартира 53), як відпо-
відачку в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Горнєва Костянтина Тарасовича до Македон 
Вікторії Григорівни про визнання особи такою, що 
втратила право на користування жилим приміщен-
ням та зняття з реєстрації.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2017 
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 
Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповіда-
чки справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Березанський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає як відповідачку Ільїну Галину Францівну, 
останнє місце проживання: вул. Садова, 28, с. Ново-
федорівка Березанського району Миколаївської об-
ласті, у судове засідання в цивільній справі за позо-
вною заявою Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «ПриватБанк» до Ільїної Галини 
Францівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 15 січня 2018 року о 13.00 год. у приміщенні 
Березанського районного суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 58, смт Березанка Миколаївської області, 
зала судових засідань №2.

У разі неявки відповідачки справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя Н. О. Гапоненко

Апеляційний суд Полтавської області викликає учасника 
процесу — Шевченко Юлію Сергіївну як відповідачку, остан-
нє відоме місце проживання якої: 39801, Полтавська об-
ласть, місто Горішні Плавні, вулиця Добровольського, буди-
нок № 79, квартира № 15, по цивільній справі за апеляцій-
ною скаргою Шевченко Юлії Сергіївни на заочне рішення Ки-
ївського районного суду м. Полтави від 3 липня 2017 року 
за позовом Шевченка Михайла Володимировича до Шевчен-
ко Юлії Сергіївни про розірвання шлюбу та визначення міс-
ця проживання дитини, третя особа — Служба у справах ді-
тей виконавчого комітету Київської районної у місті Полта-
ві ради.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хвилин 7 лис-
топада 2017 року в приміщенні Апеляційного суду Полтав-
ської області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 24.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Сторони по справі зобов’язані повідомити суд про причи-

ни неявки в судове засідання.
Головуючий суддя Чумак О. В.

Октябрський районний суд м. Полтави викли-
кає обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 
07.09.1961 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Полтава, вул. Жовтнева, 77а, 
кв. 106) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3  
ст. 368 КК України в судове засідання, яке відбудеть-
ся 16 листопада 2017 року о 15 год. 30 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. Слухання кри-
мінального провадження відбудеться в приміщен-
ні Октябрського районного суду м. Полтави за адре-
сою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал № 48, під 
головуванням судді Микитенко В. М. У разі неявки 
обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 22 ве-
ресня 2017 року по цивільній справі №426/12501/17 
за заявою Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Рожнова Максима Сергійовича, Кличова Ігоря Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за догово-
ром про іпотечний кредит № 6_097 від 31.01.2012, 
було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя С. М. Скрипник

Нетішинський міський суд Хмельницької облас-
ті (адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, 
пр-т Незалежності, 12) викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 19 грудня 2017 року об 11 год. 
00 хв. Березовську Наталію Леонідівну, останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Вінниця, вул. Станіславського, 
буд. 19, корп. гуртожиток, як відповідачку в справі 
за позовом Малафієнка Євгена Аркадійовича до Бе-
резовської Наталії Леонідівни про захист прав спо-
живача (справа №2/679/301/2017, головуючий суддя  
Базарник Б. І.).

З опублікуванням оголошення, відповідачка вва-
жається повідомленою про розгляд справи.

У випадку неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглянута на підставі наявних у ній до-
казів на підставі ст. 169 ЦПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 14 год. 00 хв. 
– 8 листопада 2017 р., 10 год. 00 хв. – 9 листопада 2017 p., 14 год. 00 
хв. – 4 грудня 2017 p., 14 год. 00 хв. – 6 грудня 2017 p., 10 год. 00 хв. 
– 7 грудня 2017 р., 10 год. 00 хв. – 11 грудня 2017 р., 10 год. 00 хв. – 
13 грудня 2017 р., 14 год. 00 хв. – 14 грудня 2017 р., 14 год. 00 хв. – 
20 грудня 2017 р., 10 год. 00 хв. – 21 грудня 2017 р., 10 год. 00 хв. – 
27 грудня 2017 р., 10 год. 00 хв. – 28 грудня 2017 р., у кримінально-
му провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або су-

дового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-

су внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-

ливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК 
України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільно-
го позивача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представ-
ника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — стат-
тею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору 
Федоровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі ві-
деоконференції.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 10 листопада 2017 року о 10.00 го-
дині в залі № 2 (суддя Гарбуз О. А.) буде розглядатися 
цивільна справа №396/1578/17 за позовом Гаршанова 
Олександра Савелійовича до Могильної Руслани Петрів-
ни, Могильної Вікторії Русланівни, Могильної Христини 
Русланівни, малолітніх: Могильного Романа Русланови-
ча, 24 липня 2004 року народження, Могильної Альони 
Русланівни, 28 серпня 2006 року народження, Могиль-
ного Руслана Руслановича, 9 листопада 2007 року наро-
дження, Могильного Ріната Руслановича, 15 серпня 2009 
року народження, Могильного Радислава Руслановича, 
6 жовтня 2010 року народження, та Могильної Софії Рус-
ланівни, 20 квітня 2012 року, від імені яких діє законний 
представник – Могильна Руслана Петрівна, про усунення 
перешкод у користуванні правом власності.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповіда-
чі: Могильна Руслана Петрівна, Могильна Вікторія Рус-
ланівна, Могильна Христина Русланівна, малолітні: Мо-
гильний Роман Русланович, Могильна Альона Русланів-
на, Могильний Руслан Русланович, Могильний Рінат Рус-
ланович, Могильний Радислав Русланович та Могильна 
Софія Русланівна, від імені яких діє законний представ-
ник – Могильна Руслана Петрівна, вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи, і у випадку не-
явки, справа буде розглянута за відсутності відповідачів 
по справі на підставі доказів, які знаходяться в матеріа-
лах справи з врахуванням положень ст. 146 ЦПК України.

Адреса суду: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34, Кіро-
воградської області.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа № 363/770/17 за позовом Нелі-
па Генрієти Іванівни до Лощиліна Олега Юрійовича 
про усунення перешкод у користуванні земельною 
ділянкою.

Судове засідання відбудеться 1 листопада 2017 
року об 11 годині 30 хвилин за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Лощиліна О. Ю. без по-
важних причин справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя М. Б. Баличева

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 1 листопада 
2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Ми-
колаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Друж-
би народів, 3-А, до судді Волкової О. І. як відповіда-
чку Чернишкову Юлію Олегівну по цивільній справі 
№486/634/16-ц за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» в особі ди-
ректора Астаніної О. Є. до Пімонова Вячеслава Ми-
колайовича, Чернишкової Юлії Олегівни, Пімонової 
Людмили Петрівни про стягнення заборгованості та 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

В разі неявки відповідачки, справу буде розгляну-
то за її відсутності за наявними в ній матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачку 
Калашнікову Альону Сергіївну в судове засідання на 
3 листопада 2017 року о 14 год. 30 хв. по цивільній 
справі за позовом Калашнікова Івана Сергійовича до 
Калашнікової Альони Сергіївни про розірвання шлю-
бу, в залі судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 41800, Сумська обл., м. Шостка, вул. К. Маркса, 63) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 20.12.2017 об 11:00 до Понікаровський Олег Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 41143, Сумська обл., 
Шосткинський р-н, с. Чапліївка, вул. Кірова, буд. 80) справа 
№ 589/1459/17, суддя Литвинко Т. 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.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Ігнатьєва Ростислава Сергійовича, як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної 
справи за позовом Серебрякової Наталії Євгенівни 
до Ігнатьєва Ростислава Сергійовича про стягнення 
коштів, яке відбудеться 3 листопада 2017 року об 11 
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 13 
листопада 2017 року о 14 год. 30 хв.) у приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 20 жовтня 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/1477/17 за позовом Рябікова 

Костянтина Сергійовича до Рябікової Олени Олексіїв-

ни про розірвання шлюбу та винесено заочне рішен-

ня про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва повтор-
но викликає обвинувачену Ловягіну Юлію Юріївну, 
23.01.1975 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 6 листопада 2017 ро-
ку о 09 год. 15 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

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

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Куха-
рішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильо-
вича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викли-
каються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та 
Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обви-
нувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст.408 КК України, яке від-
будеться 1 листопада 2017 року об 11.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням  
судді Криворот O. О.

У разі неявки обвинувачених, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в по-
рядку спеціального судового провадження.

В Окружний адміністративний суд міста Києва 
(01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) ви-
кликається відповідач — Уповноважена особа Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснен-
ня тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» 
Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судово-
му засіданні у адміністративній справі №826/7621/17 
за позовом Компанії CRAENTEX INVESTMENTS LTD 
про визнання протиправними та скасування рішень. 
Розгляд справи №826/7621/17, призначений на 
16.11.2017 р. о 15 год. 40 хв. Справа буде розгляда-
тись під головуванням судді Шрамко Ю. Т. за адре-
сою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал 
судового засідання №7. В разі неявки Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «При-
ватБанк» Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде 
розглядатися у її відсутності.

Обухівський районний суд Київської області по ци-

вільній справі № 2-941/17 за позовом Публічного ак-

ціонерного товариства «Універсал Банк» до Варла-

мової Олени Сергіївни, третя особа: Варламов Дми-

тро Геннадійович, про звернення стягнення на пред-

мет іпотеки, викликає до суду як відповідачку Вар-

ламову Олену Сергіївну на 20 листопада 2017 року 

об 11.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Болобана В. Г. у приміщенні суду за адресою: 

Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачки справа буде розгляну-

та в її відсутність на підставі наявних у ній доказів.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Міністерство освіти і науки України оприлюднює перелік робіт, поданих у 2017 році для участі у конкурсі 
на здобуття у 2018 році щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження іннова-
ційних технологій, заснованої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701:

Розробка і впровадження комплексу інноваційних заходів на Шебелинському газоконденсатному родо-
вищі, автори: Фесенко Ю.Л., Кривуля С.В., Вахрів А.П., Когуч Д.М., Шендрик О.М., Коцаба В.І., Гнітко А.В.; 

Створення і застосування безпілотних авіаційних комплексів класу міні та впровадження інноваційних 
технологій їх виробництва, автори: В’юнник А.А., Гогін О.М., Гусак Ю.А., Ільченко М.Ю., Карнаушенко Р.В., 
Мельниченко П.В., Петренко М.М., Присяжнюк О.А., Проценко В.О., Тичинський К.О.;

Розробка та впровадження інноваційних технологій композиційного зміцнення поверхні елементів ви-
робів для оборонної та енергетичної галузей, автори: Марченко А.П., Хлань О.В., Шейко О.І., Бабіч О.О., 
Фрід О.Ю., Ткачук М.А., Соболь О.В., Погрібний М.А., Кравченко С.О., Посвятенко Е.К.;

Розробка, створення та впровадження інноваційних технологій виготовлення крупногабаритних редукто-
рів для виробів важкого машинобудування, автори: Ковальов В.Д., Антонюк В.С., Васильченко Я.В., Воло-
шин О.І., Іванов С.О., Клочко О.О., Рябченко С.В., Статкевич О.В.;

Розробка та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та імпортозамісних технологій харчових 
продуктів в структурі продовольчої безпеки України, автори: Українець А.І., Шевченко О.Ю., Мазаракі А.А., 
Притульська Н.В., Шиян П.Л., Сімахіна Г.О., Пасічний В.М., Піддубний В.А., Хареба В.В.;

Біологізація землеробства – якість і безпека продукції АПК, автори: Танчик С.П., Заришняк А.С., Пати-
ка М.В., Центило Л.В.;

Інноваційне впровадження «hi-tech» технологій та сучасних матеріалів для забезпечення функціональ-
ної стійкості промислових та господарських комплексів, автори: Бондар О.І., Вакараш В.М., Висоцька Л.М., 
Гудзій С.Г., Журавський О.Д., Лавренюк Ю.Ф., Максимов С.Ю., Машков О.А., Савенко В.І., Черватюк В.А.;

Розробка і впровадження новітніх молекулярно-генетичних технологій діагностики онкогематологічних 
захворювань у населення України в післячорнобильський період, автори: Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Ко-
валь С.В., Іванівська Т.С., Фільченков О.О., Завелевич М.П., Телегєєв Г.Д., Дибков М.В., Швачко Л.П.

Інноваційні теплотехнології для Збройних Сил України, автори: Снєжкін Ю.Ф., Демченко В.Г., Петро-
ва Ж.О., Жовнорук Є.Г., Назаренко О.О.;

Комплекс автоматизованого обладнання установок для доїння корів у залах, автори: Адамчук В.В.,  
Дріго В.О., Михайленко М.К., Михайленко П.М., Ткач В.В., Фененко А.І.;

Створення сортів проса з амілопектиновим типом крохмалю, адаптованих до умов України, автори: Про-
даник А.М., Перевертун Л.І., Заїка Є.В., Самборська О.В.;

Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробни-
цтва свинини, автори: Волощук В.М., Жукорський О.М., Костенко О.І., Іванов В.О., Засуха Л.В., Мазань-
ко М.О., Ігнат Л.І., Лимар В.О., Смислов С.Ю.;

Розроблення рецептури і технології виготовлення дієтичної добавки-апіфітокомпозиції для застосування 
за фізичних навантажень, автори: Давидова Г.І., Гоцька С.М.;

Інноваційна технологія збирання промислових конопель технікою загального призначення, автори: Ма-
ринченко І.О., Примаков О.А., Коропченко С.П., Рябченко О.П., Лук’яненко П.В., Довгополий О.М.;

Розробка та впровадження нових технологій діагностики і лікування патології плечового пояса, автори: 
Тяжелов О.А., Карпінський М.Ю., Біцадзе М.З., Паздніков Р.В., Гурін І.В.;

Розробка та впровадження інноваційних медико-біофізичних технологій радіаційної безпеки персоналу, 
який виконує роботи з перетворення об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систе-
му, автори: Базика Д.А., Бебешко В.Г., Грамоткін І.І., Ліхтарьов І.А., Логановський К.М., Ляшенко Л.О., Неча-
єв С.Ю., Новіков О.Є., Сушко В.О., Шиленко В.М.;

Розроблення та впровадження інноваційних матеріалів і технологій при капітальному ремонті мостового 
полотна автодорожніх мостів України, автори: Аксьонов С.Ю., Онищенко А.М., Кузьмінець М.П., Дмитричен-
ко А.М., Стьожка В.В., Гаркуша М.В.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
апеляційної скарги Дігтяра Олега Валерійовича — 
представника Бутенко Зоряни Василівни на рішення 
Святошинського районного суду м. Києва від 28 лип-
ня 2017 року в справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Сейм Інвест» до Білоуса 
Артема Вікторовича, Бутенко Зоряни Василівни про 
витребування майна з чужого незаконного володіння 
відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Киє-
ва (вул. Солом’янська, 2а) 23 листопада 2017 року о 
14 годині 30 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу.

Суддя Т. А. Семенюк

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по цивільній справі  
№ 409/1976/17 за позовом Огієнко Ірини Миколаївни до Огі-
єнка Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 08.11.2017 року о 15.00 год. 
(резервна дата на 22.11.2017 року о 15.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач – Огієнко Олександр Вікторович, 
адреса: вул. Степана Разіна, б. 2-б, кв.16, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, 
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідан-
ня на 8 листопада 2017 року о 14 годині 00 хвилин Ба-
жинова Володимира Володимировича, зареєстрованого 
за адресою: с. Петропавлівка, вулиця Садова, № 7 Сарат-
ського району Одеської області, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «Приват Банк» до Бажинова Во-
лодимира Володимировича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

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

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає 
в судове засідання Іваницьку Валентину Вікторівну 
(останнє місце проживання: м. Суми, вул. Засумська, 
14, кв. 137) як відповідачку в цивільній справі за по-
зовом Большак Галини Володимирівни до Іваниць-
кої Валентини Вікторівни про стягнення коштів. Яв-
ка обов’язкова. Про причину неявки необхідно пові-
домити суд. Засідання суду відбудеться 9 листопада 
2017 року о 15.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, зал судових засідань № 21.

Суддя Г. Ю. Корольова

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Запорожченка Кліма Юрійовича як відповідача  
в судове засідання для розгляду цивільної справи  
ЄУ № 420/1185/17 (Провадження № 2/420/477/17) за по-
зовом Запорожченко Тамари Володимирівни до Запо-
рожченка Кліма Юрійовича про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 3 листопада 2017 року о 08 год. 00 хв. (ре-
зервна дата судового засідання — 9 листопада 2017 р. о 
08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного 
суду Луганської області за адресою: вул. Українська, 28, 
смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Барський районний суд Вінницької області пові-

домляє відповідаку Матлову Вікторію Олексіївну, що 

судове засідання по цивільній справі за позовом По-

пеля Василя Петровича до Матлової Вікторії Олексі-

ївни про розірвання шлюбу, відбудеться о 9 годині 00 

хвилин 3 листопада 2017 року. У разі неявки в судове 

засідання відповідачки справу буде вирішено на під-

ставі наявних у ній доказів.

Суддя Єрмічова В. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Вишиванюка Костянтина Олеговича по 
цивільній справі № 2/756/2829/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до Ви-
шиванюка Костянтина Олеговича про стягнення за-
боргованості, розгляд якої призначено на 21.11.2017 
р. о 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.  
№ 18, суддя Васалатій К. А.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) 
викликає на 08.11.2017 року о 09 год. 00 хв. 
Прокоф’єва Олександра Юрійовича як відповідача 
по справі за позовом Кирилова Олександра Леонідо-
вича до Прокоф’єва Олександра Юрійовича про стяг-
нення боргу.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі 
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький О. А.
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Біляївський районний суд Одеської області викликає в судове засі-
дання відповідачку: Асланову Айгун Зіядхан кизи по цивільній справі 
№ 496/2448/17 за позовом Алієва Натіга Алі огли в інтересах малоліт-
ніх дітей – Алієва Наміга Натіга огли, Алієвої Мєлєк Натігівни до Асла-
нової Айгун Зіядхан кизи, треті особи: Орган опіки та піклування Мир-
ненської сільської ради Біляївського району Одеської області, Іллічів-
ська місцева прокуратура Одеської області, про позбавлення батьків-
ських прав, яке відбудеться 13.11.2017 року о 10.00 год. за адресою: 
м. Біляївка, вул. Кіпенка, 1, суддя Трушина О. І.

У разі повторної неявки відповідачки до судового засідання суд мо-
же ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну 
справу № 234/13791/17 (провадження № 2/234/4439/17) за позовом Дер-
жавної іпотечної установи до Козлова Бориса Володимировича про стяг-
нення заборгованості за договором про іпотечний кредит.

Викликається Козлов Борис Володимирович, 27.03.1969 року наро-
дження, який проживає за адресою: 85600, Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Сергія Прокоф’єва, буд. 19, на 7 листопада 2017 року о 08 годи-
ні 00 хвилин, для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

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

Обухівський районний суд Київської області по цивільній 
справі 2-1177/17 за позовом ПАТ «АСК «Інго Україна» викли-
кає як відповідача Крисанова Олександра Володимировича на 13 
листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді  
Потабенко Л. В. у приміщенні Обухівського районного суду Ки-
ївської області за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Маньківський районний суд Черкаської області викликає в 
судове засідання по цивільній справі №701/723/17-ц за позо-
вом Микусевича Станіслава Платоновича до Мікусевича Яросла-
ва Миколайовича про визнання особи такою, що втратила пра-
во на користування житловим приміщенням, як відповідача Мі-
кусевича Ярослава Миколайовича. Судове засідання відбудеть-
ся о 09.00 год. 8 листопада 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка Маньківського району Чер-
каської області. У разі неявки відповідача справа буде розгляну-
та без його участі.

Суддя В. Л. Маренюк

Відповідач Кожемякін Геннадій Анатолійович, який зареєстро-
ваний за адресою: м. Маріуполь, вул. Зелінського, 33, кв. 72, ви-
кликається для участі у розгляді справи за позовом Кожемякіна 
О. А. до Кожемякіна Г. А. про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням, на 2 листопада 
2017 року о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсут-
ність. 

Суддя Васильченко О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає Грицая Сергія Олександровича як пози-
вача в судове засідання по цивільній справі № 437-7988/13-ц 
про відновлення втраченого провадження у цивільній справі 
№437/7988/13-ц за позовом Грицая Сергія Олександровича до 
Боброва Віталія Віталійовича про стягнення грошових коштів на 
6 листопада 2017 року о 15.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
відповідача Малкіна Володимира Володимировича, 01.07.1983 
року народження, в судове засідання, яке призначене на 11 
год. 00 хв. 03.11.2017 року, для розгляду цивільної справи 
№319/1198/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Малкіна Володимира Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт 
Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

ПП «ПРЕСТИЖ БЕЗПЕКА ЄВРО» код за ЄДРПОУ 36355788 20 
жовтня 2017 року повідомляємо, що було викрадено талони на 
бензин на АЗС «WOG» в к-ті 100 талонів по 10 л, документи з 
первинними бухгалтерськими документами ПП «ПРЕСТИЖ БЕЗ-
ПЕКА ЄВРО», а саме: накладні, договори, рахунки, акти викона-
них робіт, акти звірок, листування з контрагентами та інші за пе-
ріод з 2015–2017рр. Відповідно була зареєстрована заява в Єди-
ному реєстрі досудових розслідувань за реєстраційним номером 
12017100070004540.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Мельніка Дмитра Миколайовича, як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Мельнік Наталії Вячеславівни до 
Мельніка Дмитра Миколайовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі державного кордону 
України малолітньої дитини без згоди батька, третя особа — Орган опіки та піклування виконавчого комі-
тету Новопсковської районної державної адміністрації, яке відбудеться 16 листопада 2017 року о 08 год. 30 
хв. (резервна дата судового засідання — 21 листопада 2017 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає Колотила Олексія Миколайовича та 
Шабля Наталію Анатоліївну як відповідачів по цивільній справі № 711/3422/17 за позовом Ні-
колаєва Олександра Вікторовича до Колотила Олексія Миколайовича, Шабля Наталії Анато-
ліївни про визнання договору поруки недійсним у судове засідання, що відбудеться 8 листо-
пада 2017р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд. 316, м. Черкаси.

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

Суддя В. М. Скляренко

Приватний нотаріус Хмельницького місько-
го нотаріального округу Палінчак Тетяна Вікто-
рівна (23000, Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вулиця Подільська, 22/2, тел./факс:  
(0382) 79-52-33) повідомляє про відкриття спадщи-
ни на майно після померлої 06.11.2016 року Бонда-
ренко Ганни Іванівни, 1953 року народження. Спад-
коємці померлої викликаються до приватного но-
таріуса для з’ясування повного кола спадкоємців.
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Київська +1 +6 +6  +11 Черкаська +1 +6 +6  +11
Житомирська +1 +6 +5  +10 Кіровоградська +1 +6 +7  +12
Чернігівська +1 +6 +5  +10 Полтавська +1 +6 +5  +10
Сумська +1 +6 +5  +10 Дніпропетровська +1 +6 +7  +12
Закарпатська +1 +6 +5  +10 Одеська +1 +6 +9  +14
Рівненська +1 +6 +4  +9 Миколаївська +1 +6 +9  +14
Львівська +1 +6 +4  +9 Херсонська +1 +6 +8  +13
Івано-Франківська +1 +6 +5  +10 Запорізька +1 +6 +6  +11
Волинська +1 +6 +4  +9 Харківська +1 +6 +5  +10
Хмельницька +1 +6 +5  +10 Донецька +1 +6 +6  +11
Чернівецька +1 +6 +5  +10 Луганська +1 +6 +5  +10
Тернопільська +1 +6 +4  +9 Крим +4 +9 +11  +16
Вінницька +1 +6 +7  +12 Київ +3  +5 +8  +10
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Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Колекція костюмів 
XIX—ХХ століть, зі-

брана співробітниками 
Новоайдарського район-
ного краєзнавчого музею, 
свідчить про те, що край 
заселяли вихідці з дуже 
віддалених регіонів. Екс-
позиція, де виставлено 
24 костюми, унікальна, а 
роль у її створенні  дирек-
тора музею Ганни Божко-
вої важко переоцінити.

«Етнографічно наш ра-
йон унікальний тим, що 
тут живуть нащадки за-
порозьких і донських ко-
заків, переселенці з Ро-
сії (Білгородська, Кур-
ська та Орловська облас-
ті), України (Черкаська, 
Полтавська, Київська об-
ласті) і пізніше — лем-
ки, —  розповідає Ганна 
Божкова. — За костюма-
ми можна простежити іс-
торію заселення краю та 
його етнографію. За кож-
ною з речей — ще й руш-
ник, який вишивали в то-
му самому селі. Усі во-
ни самобутні, кожен з них 
артефакт, жодних копій і 
підробок».

За словами музейно-
го працівника, костюми 
в кожному селі вирізня-
лися за кольоровим рі-
шенням,  вишивкою,  кро-
єм. Примітно, що чолові-
чі костюми не зберегли-
ся, а жіночі дожили до на-
шого часу. Селянки з Ко-
лядівки, наприклад, носи-
ли темні спідниці — чорні, 
сині, темно-зелені. В Ай-
дар-Миколаївці, Бахму-
тівці, Гречишкиному лю-
били червоні спідниці.

«Є навіть такий пере-
каз: хваляться айдар-ми-
колаївські жінки, що чер-
вона спідниця послужила 
одного разу тим, що вря-
тувала поїзд, який міг зі-

йти з рейок, бо вода їх під-
мила. Жінка, яка побачи-
ла це, зняла спідницю й 
стала нею розмахувати, 
попереджаючи машиніс-
та про небезпеку. Поїзд 
зупинився, аварії вдало-
ся уникнути», — розпові-
дає Ганна Божкова.

Кожна сорочка в будь-
якому костюмі — своєрід-
ний оберіг. Обов’язково 
вона вишита на горлови-
ні, рукаві або манжеті чи 
подолі. Усе це слугува-
ло жіночим оберегом. Та й 
здатність до шиття, руко-
ділля могла визначити до-
лю дівчини.

«Чому в нас збереглося 
так багато костюмів? Річ 
у тому, що в ті часи в на-
ших краях жила талано-
вита швачка, — розпові-
дає Ганна Божкова. — Ді-
вчина була донькою сіль-
ського іконописця Андрія 
Харченка, який розпису-
вав і знаменитий Свято-
Троїцький собор у Біло-
водську. Але на свою бі-
ду іконописець був несус-
вітнім п’яницею. Донь-
ка його не була обділена 
талантом. Тож трапля-
лося, коли батько набе-
ре замовлень і  зап’є, тоді 
з благословення свяще-
ника саме вона розпису-
вала ікони й мініатюрки. 
Росла безприданницею, 
але вийшла заміж за куп-
ця Лихачова. Щоправда, 
купцем той став не одра-
зу. Спочатку працював на 
Біловодському кінному 
заводі, але об’їжджаючи 
жеребців, зазнав травми 
й кульгав. У Колядівці в 
нього було шестеро дітей, 
а дружина померла. Ось 
і вирішив він одружити-
ся вдруге, щоб дітям ма-
ти була. Донька іконопис-
ця вийшла за нього, потім 
ще чотирьох народила, і 
в них разом було  десяте-
ро дітей. Велика родина. 

Але вона була велика ру-
кодільниця. 

У купця була жвава тор-
гівля, його дружина разом 
з прийомними донька-
ми організувала майстер-
ню з пошиття одягу. Ши-
ла костюми й для колядів-
ців, і для айдарців. Найці-
кавіше, що нині в колиш-
ньому особняку купця Ли-
хачова розташований Ко-
лядівський сільський му-
зей. Один з головних екс-
понатів — шедевр швач-
ки: верхня накидка жіно-
чого одягу. Наша колек-
ція звідти й бере початок 
— ми її збирали по крих-
тах разом зі співробітни-
цею сільського музею па-
ні Черкашиною».

У 1945 році на Луганщи-
ні з’явилися лемки.

«Жили вони на батьків-
щині заможно: мали ве-
ликі будинки під залізни-
ми дахами, сади на десят-
ки коренів, реманент, ста-
да худоби. І одяг лемків-
ський ні із чим не сплута-
єш, — веде далі своєрідну 
екскурсію Ганна Божко-
ва. —  Коли до нас пересе-
ляли лемків, хтось спочат-
ку жив у школі, а комусь 
навіть землянку довело-
ся копати, доки власний 
будинок поставив. У двох 
селах — Переможному і 
Трудовому — лемківська 
діаспора утворилася. Спо-
чатку лемківські родини 
тільки між собою справля-
ли весілля, та потім таки 
асимілювалися. Але свої 
традиції та костюми вони 
дуже шанують».

Тепер ці речі, фотогра-
фії та пам’ять зберігають-
ся в музеї. Вони стали час-
тиною історії Луганщини, 
як й історії людей, сило-
міць переселених сюди з 
рідних земель.

Колекція костюмів, за 
словами Ганни Божкової, 
унікальна й безцінна.

«Їхня вартість, звіс-
но, дуже висока, але лю-
ди відкривали старовин-
ні скрині й віддавали нам 
безплатно, — підкреслює 
директор музею. — Роз-
повідали історію одягу». 

Цікаво, що костюми 
експозиції не розвішані, 
як в інших музеях, а ко-
жен — на манекені. Тут 
теж власна історія.

«Торік пролунав дзві-
нок з Києва. Питають: 
у вас є автентичні кос-
тюми? Підтверджую, — 
розповідає Ганна Бож-
кова. — Виявляється, од-
на творча група одягає 
знаменитостей в етно-
графічні костюми й фо-
тографує для календа-
ря. Просять: не могли б 
ви надіслати нам ваші 
костюми? Це неможли-
во, — відповідаю, бо та-
кі речі не можна просто 
так брати й кидати туди-
сюди, хочете подивитися 
— приї жджайте. Приїха-
ли, створили в музеї сту-
дію, фотографували. Це 
був проект «Щирі», ор-
ганізований за підтримки 
Українського інституту 
історії моди. Щоправда, 
наші костюми в кален-
дар так і не ввійшли. Але 
люди були вражені поба-
ченим. І коли настав час, 
запитали, чого потребує-
мо. Ми розповіли, що мрі-
ємо оформити колекцію, 
одягнувши в костюми ма-
некени. І нам їх купили й 
подарували!»

У запасниках Новоай-
дарського музею й ни-
ні гори сорочок і руш-
ників. За словами Ган-
ни Божкової, «на повний 
виставковий зал виста-
чить». Тож якщо допомо-
жуть музеєві зробити ре-
монт приміщення, то на-
укові співробітники обі-
цяють істотно розшири-
ти експозицію.

Червона спідниця  
замість семафора
КРАЄЗНАВСТВО. Старовинне вбрання жителів  
Новоайдарщини відтворює історію краю крізь вушко голки

На Вінниччині цього року 
відкрили 12 дитсадків

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. У селі Прибузьке Лукамелешківської 
об’єднаної територіальної громади в складі навчально-виховного 
комплексу гостинно відчинив двері дитячий садок. Це вже 12 до-
шкільний  заклад, який цього року відкрили в ОТГ  області, що 
свідчить про важливість процесу децентралізації. 

«Сьогодні свято  не лише для села, а й для всієї територіальної 
громади. Поріг нового дитячого садка переступили його перші ви-
хованці. І я переконаний, що малеча  запам’ятає день, коли  розпо-
чинається цікава і сповнена нових вражень сторінка їхнього жит-
тя», — сказав під час урочистого відкриття закладу перший за-
ступник голови обл держадміністрації Андрій Гижко. 

Він наголосив, що в умовах сьогодення значна увага влади при-
діляється об’єднаним територіальним громадам. А співпраця те-
риторіальної громади, районної державної адміністрації, районної 
ради і народних обранців дає змогу впроваджувати в життя важ-
ливі проекти.

Культура горюнів  
не забута

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДУХОВНІСТЬ. У селі Нова Слобода Путивльського району на 
Сумщині відкрили перший у Східній Україні етнографічний музей го-
рюнської культури. Його експозицію присвячено унікальному авто-
хтонному поселенню на території Путивльського району, що сформу-
валося на початку XVI століття на основі давньослов’янського насе-
лення стародавньої Сіверщини, і досі залишається однією з історич-
них загадок для вчених і дослідників світу.

За словами начальника управління культури і туризму Сумської 
ОДА Олени Мельник, екскурсії в цьому музеї вестимуть горюн-
ською мовою, звучатимуть пісні етнічної групи горюни. У планах 
— знайомство зі стравами національної кухні. Експозиція відобра-
жає буденне життя звичайної горюнської родини — їхній одяг, взут-
тя, господарські споруди, предмети побуту тощо. У відкритті музею 
взяла участь берегиня горюнської культури 92-річна Лукеря  Коше-
лєва, яка активно пропагує неповторне пісенне мистецтво і поза-
торік була учасницею телевізійного проекту «Україна має талант».

Директор Новоайдарського районного краєзнавчого музею 
Ганна Божкова вже понад десять років веде наукові пошуки 
автентичного одягу Колекція костюмів музею унікальна не тільки для Луганщини
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