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Крига забуття унікальної 
особистості — генерала 
Засядька — почала скресати 
тільки після проголошення 
незалежності України

Розпорядження уряду  про деякі 
питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої 
влади через центри надання 
адміністративних послуг
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Голова Групи підтримки України в Єврокомісії 
про нагальну необхідність захисту приватної власності, 
за чим пильно стежать у Євросоюзі   

Інтенсивна підготовка 
гартує військо 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. За підсумками загальних результа-
тів бойової підготовки 2017 року нашим військовим вдалося 
збільшити її інтенсивність та ефективність. Уже проведено по-
над 5 тисяч заходів бойової підготовки, що майже на третину 
перевищує аналогічні торішні показники. Такою інформаціє ю 
поділився на брифінгу ТВО начальника головного управління з 
підготовки Збройних сил Ігор Подолян. 

Упродовж року проведено 109 командно-штабних, 32 бригадні 
тактичні, 12 льотно-тактичних навчань. Програму підготовки льот-
ного складу виконано на 95%. Середній наліт пілотів армійської 
авіації та авіації повітряних сил становить 45 годин, авіації ВМС — 
25 годин. Надалі впроваджують систему підготовки інструкторів у 
навчальних центрах для потреб сил оборони відповідно до стан-
дартів НАТО. Зокрема іноземні та українські фахівці підготували 
136 інструкторів. Проходять підготовку ще 30 інструкторів, повідо-
мляє УНІАН. Усе це слугує запорукою боєготовності частин і під-
розділів та ефективного виконання завдань у зоні АТО.

ЦИТАТА ДНЯ

ПІТЕР ВАГНЕР:

ЦИФРА ДНЯ

1 521 702  
переселенців узяли на облік структурні 

підрозділи соцзахисту населення 
обласних і Київської міської 

держадміністрацій

«Що змінить ситуацію 
в Україні — то це мобілізація 

наявного багатства 
і міжнародних коштів, 

які швидко надійдуть, але 
очікують, коли інвестиції 

буде захищено».

На цвинтарі 
прав журналістів
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. На тимчасово окупованих територіях 
Донбасу і Криму зі свободою слова розпрощалися ще в 2014 році

Цигарки поза рекламою?
НА ЧАСІ. Розроблено законопроект, покликаний захистити дітей від тютюнової пропаганди

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Донедавна діти сприймали 
цигарки як такий собі крок 

у доросле життя. Курити бу-
ло модно. Сприяла цьому й ре-
клама. Проте часи змінюються, 
вже не побачиш реклами цига-
рок, але в МАФах, де їх прода-

ють, продавці намагаються ви-
класти цей шкідливий товар на 
найвидніше місце. Тому не поба-
чити цю міні-рекламу важко. Та 
нині розробляють законопроект, 
яким пропонують заборонити 
й такий вид пропаганди. Які ще 
новації чекають на курців, якщо 
законопроект ухвалять, дізна-
вався «Урядовий кур’єр».

Науковці дослідили, що най-
частіше курять діти курців. 
Якщо малеча з раннього віку 
бачить матір чи батька з ци-
гаркою, то сприймає це нор-
мально. І як може мама заборо-
нити дочці-підліткові курити, 
якщо сама сидить з цигаркою? 
І хоч уже давно чинна забо-
рона на продаж цигарок дітям 

до 18 років, обійти її несклад-
но. Бо ж не всі продавці підхо-
дять до питання відповідально. 
Та й ятки, де продають цигар-
ки, мало не на кожному кроці. 
Дослідження підтверджують, 
що діти швидше починають ку-
рити, коли бачать сигарети у 
вітринах: їх постійна візуаль-
на присутність збільшує ри-

зик залучення дітей до курін-
ня на 64%. Тютюнова індустрія 
вдається до всілякого прикра-
шання пачок з цигарками, щоб 
зробити їх привабливими зо-
крема й для дітей. Щоб зміни-
ти цю ситуацію, народ-
ні депутати пропону-
ють внести зміни в за-
конодавство. 5
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європейський суд з прав людини та україна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у цивільній справі за позовом 
ПАТ «Банк Форум» до Костючука Андрія Петровича 
(м. Довжанськ Луганської області) про дострокове 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 14 грудня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Мірошниченка Бориса Григорови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 94000, Луганська об-
ласть, м. Стаханов, вул. 50-років Жовтня, 17/75, поштова 
адреса: 02081, м. Київ, вул. А. Ахматової, 24/1) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/8833/17 за позо-
вом Мірошниченко Ольги Володимирівни до Мірошниченка 
Бориса Григоровича про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся 13.11.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 08 год. 30 хв. 17 листопа-
да 2017 року як відповідача Морозюка Василя Васильовича 
(останнє відоме місце проживання: вул. Одеська, 45, с. При-
бужани Вознесенського р-ну Миколаївської обл.) в справі за 
позовом Нартенко Людмили Миколаївни до Морозюка Васи-
ля Васильовича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського  
міськрайонного суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаїв-
ської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа бу-
де розглянута без його участі на підставі наявних в ній ма-
теріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Лисичанський міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Зоць Дениса Віталійови-
ча, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Алчевськ, пр. Леніна, буд. 27, кв. 67 в су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вною заявою Київського міського центру зайнятос-
ті до Зоць Дениса Віталійовича, яке відбудеться 15 
листопада 2017 року о 16 годині 45 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгер-
ська, 38, каб. 7. У разі неявки в дане судове засідан-
ня, справа буде розглянута без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)

Печерський районний суд м. Києва викликає Фо-
міна Вадима Олександровича у судове засідання по 
цивільній справі № 757/38835/17-ц за позовом ТОВ 
«Тактік» до Фоміна Вадима Олександровича про ви-
селення, яке відбудеться 08 12.2017 року о 16.15 год. 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва 
за адресою: м Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24,  
під головуванням судді Підпалого В. В.

Просимо при собі мати паспорт чи будь-який до-
кумент, що посвідчує вашу особу, чи забезпечити яв-
ку представника з належно оформленим доручен-
ням.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає Потицького Олега Вікторовича по цивільній справі 
408/1211/14-ц за заявою ТзОВ КУА «Прімоколект-Капі-
тал» про заміну сторони виконавчого провадження, слу-
хання справи відбудеться 17 листопада 2017 року о 15.45 
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє, що судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з 
повернення боргів» до Науменко Надії Ярославівни 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром відбудеться о 08.00 год. 28 листопада 2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка Сум-
ської області, вул. Незалежності, 7. В судове засідан-
ня викликається як відповідач Науменко Надія Яро-
славівна.

Суддя В. М. Ільченко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Смолкіна Геннадія 
Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардій-
ський, 22а/ 31) у судове засідання з розгляду кримі-
нальної справи № 428/11236/17 за обвинуваченням 
Смолкіна Геннадія Олександровича за ч. 2 ст. 260,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 15 листо-
пада 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бул. Дружби Народів, 19.

Суддя Т. О. Комплєктова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/8516/2017 за позовом Нещерет-
ної Олени Ігорівни до Концерну «Група компаній «Капітель» 
про встановлення нікчемності попереднього договору купів-
лі-продажу та додаткової угоди застосування внаслідок ні-
кчемного правочину.

Відповідач по справі Концерн «Група компаній «Капі-
тель», який зареєстрований: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 
буд. 46-А, викликається у судове засідання на 23 листопада 
2017 року на 08 год. 30 хв. Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Харченко О. П.

В провадженні Міловського районного суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження  
№ 418/561/17 відносно Ковальчук Галини Леонідівни, 
20.10.1970 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Для розгляду справи по суті обвинуваченій Ковальчук 
Г. Л. необхідно прибути о 10 годині 00 хвилин 15 листо-
пада 2017 року у підготовче судове засідання до залу су-
ду за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове, Мілов-
ський район, Луганська область.

Суддя С. І. Чехов

Маньківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання по цивільній справі  
№ 701/992/17-ц за позовом Сугак Василя Васильови-
ча до Герби Валентини Василівни про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням, як відповідача Гербу Валентину 
Василівну. Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 
23 листопада 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка, Маньківського 
району Черкаської області. У разі неявки відповідача 
справа буде розглянута без її участі.

Суддя А. І. Костенко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Піддубного Геннадія Борисовича по 
справі № 408/3366/17-ц за позовною заявою Чіжова Во-
лодимира Дмитровича про визнання права власності на 
житловий будинок та земельну ділянку, слухання справи 
відбудеться 16 листопада 2017 року о 15.00 годині у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

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

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

ОДНОСТОРОННІЙ ПРАВОЧИН (оголошення) 
до договорів комплексного банківського обслуговування

Повідомляємо, що АБ «УКРГАЗБАНК» вносить наступні зміни до:
а) Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, 

опублікованої у газеті «Урядовий кур’єр» від 06.12.2012 № 225, далі — Договір «загальний»),  
б) Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, 

опублікованої у газеті «Урядовий кур’єр» від 09.12.2014 № 229, далі — Договір «Домовичок»).
Відповідно до розділу 8 Договору «загального», розділу 9 Договору «Домовичок», всі положення Договорів, в тому числі, їх на-

зви та текст, викладаються у новій редакції, що відповідає назві та тексту Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку 
фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними 
картками Публічним акціонерним товариством Акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» (далі — Правила), які розміщено на WEB-сайті 
АБ «УКРГАЗБАНК» за посиланням 

http://www.ukrgasbank.com/private/card_and_current_accounts/cards/public/Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього 
письмового правочину АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до умов Договорів та набирають чинності з 01.12.2017.

У зв’язку із зазначеними змінами, клієнти, які обслуговувались в банку на умовах Договору «загального» та Договору «Домови-
чок», починаючи з 01.12.2017 продовжують обслуговуватись на умовах Правил. 

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін можна отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ 
«УКРГАЗБАНК», на WEB-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com (у розділі «Платіжні картки»), за телефонами Контакт-цен-
тру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційно-
му відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

Просимо ознайомитись з Правилами та у разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами до Договорів пропонуємо звер-
нутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39А) розглядає позовну заяву Кришталь Н. С. до Кри-
шталь П. В. про розірвання шлюбу.

Відповідач Кришталь Петро Васильович, 22.12.1986 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Гір-
не, вул. Коцюбинського, 19, викликається на 10.11.2017 ро-
ку о 10.10 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ви-
кликає до суду як відповідача Колесникова Сергія Семе-
новича, 01.01.1963 року народження, по цивільній спра-
ві № 500/3135/17-ц за позовом Ткаченка Сергія Володи-
мировича до Колесникова Сергія Семеновича, Данильчу-
ка Геннадія Ярославовича про визнання права власності 
на автомобіль та усунення перешкод у розпорядженні та 
користуванні майном, у судове засідання, призначене на 
04.12.2017 року о 10.30 годині, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення 
проти позову з посиланням на докази, якими вони об-
ґрунтовуються. У випадку неявки, він повинен повідоми-
ти відповідні причини, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності на підставі наявних у матеріалах спра-
ви доказів.

Це оголошення вважається належним повідомлен-
ням.

Суддя В. М. Швець

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської об-
ласті викликає до суду як відповідача Даниль-
чука Геннадія Ярославовича по цивільній справі  
№ 500/3135/17-ц за позовом Ткаченка Сергія Воло-
димировича до Колесникова Сергія Семеновича, Да-
нильчука Геннадія Ярославовича про визнання права 
власності на автомобіль та усунення перешкод у роз-
порядженні та користуванні майном, у судове засідан-
ня, призначене на 04.12.2017 року о 10.30 годині, яке 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Ізмаїл, 
вул. Клушина, 2.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення 
проти позову з посиланням на докази, якими вони об-
ґрунтовуються. У випадку неявки, він повинен повідо-
мити відповідні причини, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних у матеріа-
лах справи доказів.

Це оголошення вважається належним повідомлен-
ням.

Суддя В. М. Швець

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винувачену Коноваленко Галину Іванівну, 06.12.1957 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Павленка, 54, кв. 58, м. Сімферополь, АР Крим) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11 годині 10 хвилин 16 листопа-
да 2017 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіїв-
ського районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. 
Київ, вул. Полковника Потєхіна. 14-а, зал № 3, (головую-
чий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Іванівський районний суд Херсон-
ської області викликає як відповідача 
Столяренка Миколу Григоровича, 13 
лютого 1980 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: Херсон-
ська область, Іванівський район, смт 
Іванівка, вул. Соборна, 165, в судове за-
сідання, яке відбудеться 10 листопада 
2017 року о 14 годині 00 хвилин в при-
міщенні Іванівського районного суду  
Херсонської області за адресою: смт 
Іванівка, Іванівський район, Херсонська 
область, вулиця Іванівська, 34, по ци-
вільній справі № 656/787/17 за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Столяренка 
Миколи Григоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у 
сумі 12 969,92 грн.

Суддя В. І. Крисанова

Первомайський міськрайонний суд Хар-
ківської області (суддя Кочнєв О. В.) викли-
кає як відповідача Мандрика Вікторію Ві-
кторівну, 28.05.1986 року народження, міс-
це реєстрації якої невідомо, останнє відоме 
місце реєстрації: Харківська область, Змі-
ївський район, с. Безпалівка, вул. Гвардій-
ців Широнінців, буд. 143 у судове засідан-
ня, призначене на 13 листопада 2017 року 
на 10 годину 45 хвилин по цивільній справі  
№ 632/934/17, провадження № 2/632/519/17 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ман-
дрика Вікторії Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором 
без номеру від 29.11.2011 року у розмірі 
18521,30 грн. При собі мати документ, що 
посвідчує особу.

Адреса суду: 64102, Харківська об-
ласть, м. Первомайський, вул. Бугайченко, 
34, зал судових засідань № 4.

Дзержинський районний суд  
м. Харкова повідомляє, що розгляд 
справи за позовною заявою Нагіє-
вої Магіра Савзіхано до Бутаєва Іса-
муддіна Маліковича про визнання 
особи такою, яка втратила право ко-
ристування житлом зі зняттям з ре-
єстрації, призначено на 23 листопа-
да 2017 року о 14.00 у приміщен-
ні Дзержинського районного суду  
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. 
Перемоги, 52-в, кабінет 117 (суддя  
Наумова С. М.). 

У разі неявки на судове засідання 
відповідача Бутаєва Ісамуддіна Ма-
ліковича справу буде розглянуто за 
його відсутності на підставі доказів, 
які знаходяться у матеріалах справи. 

СПРАВА «СУХАНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SUKHANOV v. UKRAINE)

(Заява № 32598/07)

Стислий виклад рішення від 05 жовтня 2017 року
7 грудня 2004 року Дніпровським районним судом міста Києва (далі — Дні-

провський суд) було винесено вирок у справі заявника, яким його визнано ви-
нним у службовому підробленні за внесення завідомо неправдивих відомос-
тей до податкових декларацій. Заявнику було призначено покарання у виді 
обмеження волі строком на один рік з позбавленням права обіймати посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-госпо-
дарських функцій, строком на один рік. При цьому заявника було звільнено від 
відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Заявник подав апеляційну скаргу. 10 лютого 2005 року Дніпровський суд на-
діслав листа та матеріали справи для розгляду справи, призначеного на 17 бе-
резня 2005 року, до Апеляційного суду міста Києва (далі — Апеляційний суд). 
Крім цього, лист про призначення розгляду справи за обвинуваченням заяв-
ника в апеляційному суді було направлено прокурору, заявнику та його захис-
нику. Судом першої інстанції було надіслано повідомлення про призначення 
розгляду справи в апеляційному суді заявнику та його захиснику. У матеріа-
лах справи відсутні докази отримання заявником чи його захисником вказано-
го повідомлення. За твердженням заявника вони не знали про його існування.

17 березня 2005 року після слухання, проведеного за участю прокурора, але 
за відсутності заявника та його захисника Апеляційний суд виніс ухвалу, якою 
залишив апеляції заявника та його адвоката без задоволення, а вирок — без 
змін. Питання відсутності заявника та його захисника на судовому засіданні в 
рішенні відображено не було.

Заявник оскаржував рішення Апеляційного суду в касаційному порядку, се-
ред іншого, через порушення його права на захист при розгляді справи за від-
сутності його або його захисника. 23 січня 2007 року Верховний Суд України 

(далі — ВСУ), розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скар-
гу заявника, відмовив у задоволенні скарги. Посилаючись на матеріали справи, 
ВСУ зазначив, що про дату призначення справи до апеляційного розгляду суд 
першої інстанції поінформував заявника та його захисника.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився на те, що його апеляційні та касаційні скарги були розглянуті за від-
сутності його та його захисника. Хоча він посилався на статтю 13 Конвенції, 
Європейський суд вирішив розглянути скаргу за пунктом 1 та підпунктом «с» 
пункту З статті 6 Конвенції.

Європейський суд підкреслив, що принципи змагальності та рівності сторін 
є основоположними, засадами процесуальної справедливості. Також, посила-
ючись на свою попередню практику у справах щодо України, Європейський суд 
дійшов висновку, що у цій справі було порушено право заявника на захист та 
принцип рівності сторін, оскільки під час апеляційного провадження прокурор, 
на відміну від підсудного, мав перевагу бути присутнім на засіданнях та усно 
викласти свою позицію, а такі пояснення мали на меті здійснення впливу на 
думку суду, а заявник та його захисник були позбавлені такого права.

Європейський суд на підставі пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції відхилив 
скарги заявника на порушення його прав у зв’язку з розглядом справи у ВСУ за 
відсутності його та його захисника, оскільки під час розгляду справи в порядку 
письмового провадження жодну зі сторін заслухано не було.

Розглянувши інші скарги заявника за статтями 6 та 7 Конвенції, Європей-
ський суд зазначив, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність 
оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не виявляють жод-
них ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протокола-
ми до неї.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги на порушення прав заявника на захист та 

порушення принципу рівності сторін, а решту скарг у заяві – неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 стат-

ті 6 Конвенції».

СПРАВА «Юрій Васильович БАЛАБОЛКА  
проти України 

та Степанія Іванівна ВАРХОЛЯК  
проти України» 

(Yuriy Vasylyovych BALABOLKA against Ukraine 
and Stepaniya Ivanivna VARKHOLYAK against Ukraine)

(Заяви № 55644/16 та № 64700/16)

Стислий виклад рішення від 21 вересни 2017 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну 
тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту.

Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд) отримав декла-
рації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники пого-
дились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фак-
тів, викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити 
їм відшкодування.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на 
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не 
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене. Євро-
пейський суд визнав за доцільне вилучити справи з реєстру.

За цих підстав Суд одноголосно,
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Кон-

венції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

04.10.2017 року Білокуракинським районним судом Луганської об-

ласті було винесено заочне рішення по цивільній справі № 409/881/17 

за позовом Кононенка Олега Валерійовича до Артемівської районної 

ради м. Луганська про встановлення додаткового строку для прийняття 

спадщини. Вимоги позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викликає в су-
дове засідання як відповідача: Пуху Сергія Олексійовича по цивільній 
справі за позовом Іващук Світлани Андріївни до Пухи Сергія Олексійо-
вича про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 16.30 годині в при-
міщенні Золотоніського міськрайонного суду за адресою: м. Золотоно-
ша, вул. Шевченка, 76, каб. 303. Явка відповідача обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя В. О. Таратін

Втрачений судновий білет 

на судно проекту КС 100Д, 

бортовий номер Г-4911, 

регістровий номер малого судна 

SRU – 053894, рік випуску — 

1989-й, вважати недійсним.

У зв’язку з втратою, 

печатку з червоним осередком 

Обслуговуючого Кооперативу 

Садівницьке Товариство 

«БДЖІЛКА» Дарницького району 

м. Києва, код ЄДРПОУ 25666562, 

вважати недійсною. 

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 

25.04.1979 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, Станично-Луганський ра-
йон, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12 відповід-
но до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся у підготовче судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 13 лис-
топада 2017 р. о 15 годині 00 хвилин в приміщен-
ні Біловодського районного суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому 
засіданні як обвинуваченої.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй 
за адресою останнього місця проживання, а саме: 
вул. Республіканська, 21/3, м. Щастя, Новоайдар-
ський район, Луганська область.

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

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

Суддя Є. О. Соболєв

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовною заявою 
Бєлошапко Людмили Дмитріївни до Воробйової Та-
мари Вікторівни, Воробйова Віктора Михайловича, 
третя особа: Одеська товарна біржа про визнання 
договору купівлі-продажу дійсним, у зв’язку з чим 
повідомляємо як відповідача Воробйову Тамару Ві-
кторівну про те, що судове засідання відбудеться 05 
грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Київ-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Паєвського Валентина Дмитровича в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Бере-
зи Емілії Григорівни до Паєвського Валентина Дми-
тровича, третя особа: ЖБК «Електромонтажник-2» 
про відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди внаслідок залиття, яке відбудеться 30 листопа-
да 2017 року о 13.45 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30, суддя  
Яровенко Н.О.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутність.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як 

відповідачів Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «МЕГТРЕЙДЕР», Ракицький Олег Миколайо-

вич в судове засідання, яке відбудеться 28 листо-

пада 2017 року о 12.30 годині в приміщенні суду за 

адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30, суддя  

Яровенко Н. О. У випадку неявки відповідача в судове 

засідання, справа буде розглянута у його відсутність.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Слівінську Оксану Василівну 
(19.11.1973 р.н.), зареєстровану за адресою: м. Дунаїв-
ці, вул. Набережна, 88, Хмельницької області, як відповіда-
чку по справі № 674/863/17 пров. № 2/674/592/17 за позо-
вом Слівінського Олександра Миколайовича до Слівінської 
Оксани Василівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
27.11.2017 р. о 08.30 год. в залі суду за адресою: вул. Красін-
ських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачки в судове засідання або не пові-
домлення про причину неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за її відсутності (заочний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Коломийським міськрайонним судом призначена до роз-
гляду цивільна справа за позовом Палюх Лілії Тадеївни до 
ТзОВ «СОУЛ-Україна» про визнання права власності на тран-
спортний засіб та про зняття арешту.

В судове засідання по даній справі викликається як від-
повідач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОУЛ-Укра-
їна», останнє відоме місцезнаходження юридичної особи: 
02160, м. Київ, проспект Соборності, будинок 15, кімната 610 
на 09 год. 15 хв. 16 листопада 2017 року в приміщення суду 
в м. Коломия по вул. Грушевського, 29.

Суд пропонує відповідачу подати докази по даній спра-
ві, у разі відсутності справа буде заслухана без його участі.

Суддя Веселов В. М.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає як відповідача Чорного Вадима Володими-
ровича (останнє відоме суду місце проживання: вул. Росій-
ська, 31, м. Київ) в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Чорної Наталії Валеріївни до Чорного Вадима Воло-
димировича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2017 року о 13 
год. 00 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськ-
районного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмель-
ницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу бу-
де розглянуто за його відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

Повістка про виклик в суд обвинуваченого відповідно  
до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Рубіжанського міського суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження за № 22015130000000017 від 20.01.2015 ро-
ку відносно Горбенко Олени Вікторівни, 02.07.1968 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Горбенко Олена Вікторівна зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Золоте 
(4), вул. Красноармійська, буд. 5, кв. 58.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитись 15 листопада 2017 року о 08 го-
дині 40 хвилин в судове засідання Рубіжанського 
міського суду Луганської області (каб. № 11, 2-й по-
верх) за адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне Луган-
ської області.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

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

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/7653/17 стосовно Булишева Романа Валерійови-
ча, 15.06.1977 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Булишев Р.В. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Московська, буд. 13, кв. 25.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Бу-
лишева Романа Валерійовича у судове засідання, яке 
відбудеться 16 листопада 2017 року о 10.00 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко C. O. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/7278/16-к стосов-
но Айрапетян Лариси Леонідівни, 21.02.1970 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачена Айрапетян Л. Л. зареєстрована за адресою:  
м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, буд. 18-а, кв. 10.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Ай-
рапетян Ларису Леонідівну у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 17 листопада 2017 року об 11 год. 
00 хв. в залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає як відповідачів Рябухіна Ігоря Анатолійови-
ча, Рябухіну Наталію Миколаївну по цивільній справі  
№ 408/3212/17-ц за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, слухання справи відбудеться 17 листо-
пада 2017 року о 15.00 годині у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

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

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/12162/16-к стосовно Когута Андрія Івановича, 
07.06.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Когут А. І. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, 6/76.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ко-
гута Андрія Івановича у судове засідання, яке відбу-
деться 16 листопада 2017 року об 11.00 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко C. O. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/17404/16-к стосов-
но Кошкалди Наталії Борисівни. 11.11.1970 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Кошкалда 
Н. Б. зареєстрована за адресою: м. Луганськ, проїзд 2-й 
Онєжський, 14-Б.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кош-
калду Наталію Борисівну у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 17 листопада 2017 року о 14 год. 30 хв. в 
залі Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

ської області судді Юрченко C. O. знаходиться спеціаль-
не кримінальне провадження № 426/7277/ 16-к стосовно 
Чумаченка Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Чумаченко О.С. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. 30 років Перемоги, буд. 1, кв. 4.

На підставі ст. ст. 323. 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Чума-
ченка Олександра Сергійовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 17 листопада 2017 року об 11 год. 
30 хв. в залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Шинібега Олександра 
Федоровича, Шинібег Галину Вікторівну по цивіль-
ній справі № 408/3322/17-ц за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, слухання справи відбудеться 
17 листопада 2017 року о 15.30 годині у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ТОВ «Українська факто-
рингова компанія» до Єфремової Г. В., Єфремова В. М. про 
стягнення заборгованості за договором.

Відповідачі Єфремова Ганна Валеріївна, 23.12.1983 р.н., 
Єфремов Віталій Михайлович, 12.09.1983 р.н., останнє місце 
реєстрації яких: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Ювілей-
ний, 10/102, викликаються на 13.11.2017 року о 14.00 год. 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Полонський районний суд Хмельницької області  
(м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5) викликає в судове 
засідання на 09 год. 30 хв. 11 грудня 2017 року Ельман 
Юрія Петровича, 24.03.1986 року народження як відпо-
відача, останнє відоме місце проживання якого за адре-
сою: смт Понінка, вулиця Чубинського, 56 Хмельницької 
обл., по цивільній справі № 681/705/17 за позовом Ельман 
Т. П. до Ельман Ю. П., треті особи, які не заявляють само-
стійні вимоги Ельман П. А., Ельман О. А., сектор реєстрації 
місця проживання Понінківської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Полон-
ського районного суду за адресою: м. Полонне, вул. Ге-
роїв Майдану, 5, 1-й поверх, каб № 1.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою.
У випадку неявки відповідача, справа буде розгляда-

тися на підставі доказів, наявних у справі.
Суддя А. Г. Горщар

«ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», Годунов Аркадій Миколайович, Олійник 
Олександр Олегович, ТОВ «Фрегат С.В., Сенін Руслан В’ячеславович, 
ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус Бедненко Сергій Вале-
рійович, приватний нотаріус Подолян Ольга Олександрівна, арбітраж-
ний керуючий Лисиченко Яна Володимирівна, викликаються до суду 
по справі за позовом ТОВ «Готельний комплекс «Спартак» до Горбен-
ка Миколи Миколайовича, ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», Годунов A. M., Олій-
ник О. О. про витребування нерухомого майна, треті особи, які не за-
являють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Фрегат С. В., Се-
нін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нота-
ріус Бедненко Сергій Валерійович, приватний нотаріус Подолян Оль-
га Олександрівна, арбітражний керуючий Лисиченко Яна Володими-
рівна, реєстраційна служба юридичного департаменту Маріупольської 
міської ради, в судові засідання, які відбудуться 22.11.2017 р. о 10.00 
год., 23.11.2017 р. о. 10.00 год., 24.11.2017 року о 10.00 год. у при-
міщенні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. приймаль-
ня. Суддя по справі Кір’якова Н.П. Позивач по справі: ТОВ «Готельний 
комплекс «Спартак».

У разі неявки та не виконання обов’язку повідомити суд про при-
чини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних документів.

Суддя Н. П. Кір’якова

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що 30 серпня 2017 року було постановлено зао-
чне рішення по цивільній справі №  363/1687/17 за позо-
вом Баньковської Олени Григорівни до Публічного акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «Скайд» про стяг-
нення матеріальної шкоди, яким позовні вимоги Баньков-
ської О. Г. задоволені.

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

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення 
без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в 
загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому 
разі строк, протягом якого розглядалася заява, не включа-
ється до строку на апеляційне оскарження рішення.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до 
загального порядку, встановленого ЦПК України.

Суддя М. Б. Баличева

Печерський районний суд м. Києва викликає Карабань На-
талію Михайлівну у судове засідання як відповідача у справі  
№ 757/40854/17-ц за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ТАКТІК» до Карабаня Олександра Михайловича, 
Карабань Наталії Михайлівни про виселення, яке відкладено до 
10.00 год. 18.12.2017 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 42а, каб. 16, суддя Москаленко К. О.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поваж-

них причин або не повідомлення суд про причини неявки, спра-
ву буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній 
доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/8724/17; 2/219/3976/2017 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «СБЕРБАНК» до Табота Володимира Геннаді-
йовича, Лагутіна Сергія Геннадійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Табота Володимир Геннадійович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакіє-
ве, м. Юнокомунарівськ, вул. Ювілейна, 19/18), Лагутін Сергій Генна-
дійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
область, Шахтарський район, смт. Стіжківське, вул. Первомайська, 
3/1) викликаються 21 листопада 2017 року на 09 годину 00 хвилин 
до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201 для участі в розгляді справи по су-
ті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Суворовський районний суд м. Одеси ви-
кликає як відповідача Дорошенка Мико-
лу Олександровича за позовом Чернецько-
го Миколи Дем’яновича до Дорошенка Ми-
коли Олександровича про стягнення гро-
шових коштів. Судове засідання відбудеть-
ся 07.12.2017 р. о 15 год. 50 хв. у приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі 
неявки Дорошенка Миколи Олександровича 
судове засідання буде проведене у його від-
сутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області викликає у судове засідання, 
яке відбудеться 14.11.2017 року об 11.30 го-
дині в приміщенні Артемівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, Га-
римович Еллу Василівну (останнє відоме міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Вугле-
гірськ, вул. Дружби 16/3) як відповідача по 
цивільній справі № 219/7520/17 за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» про 
стягнення заборгованості.

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

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: Шевченко Оксану Олександрівну, 
1987 р.н. (відоме місце реєстрації: м. Артемівськ Перевальського району Луганської області, вул. Серго, буд. 
17, кв. 2) по справі № 415/5120/17, н.п 2/415/1810/17 за позовом Шевченка Станіслава Валерійовича про ро-
зірвання шлюбу у судове засідання, що відбудеться 13 листопада 2017 року о 10.30 год. в приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: Матвеєнка Дениса Володимиро-
вича, 29.11.1976 р.н. (відоме місце реєстрації: м. Алчевськ Луганської області, провулок Красний, буд. 8, кв. 
10 ) по справі № 415/5084/17, н.п 2/415/1815/17 за позовом Дорожко Анастасії Василівни про розірвання 
шлюбу у судове засідання, що відбудеться 13 листопада 2017 року об 11.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: Вороніну Наталію Валентинівну, 
27.03.1976 р.н. (відоме місце реєстрації: м. Луганськ, Кам’янобрідський район, вул. Віноградна, 35) по спра-
ві № 415/4696/17, н.п 2/415/1729/17 за позовом Вороніни Віталія Володимировича про розірвання шлю-
бу у судове засідання, що відбудеться 13 листопада 2017 року об 11.20 год. в приміщенні суду за адресою:  
м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: Коваленко Людмилу Миколаїв-
ну, 1978 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Короленка, буд. 6, м. Брянка-6 Луганської області) по справі  
№ 415/5175/17, н.п 2/415/1830/17 за позовом Коваленка Артема Анатолійовича про розірвання шлюбу у су-
дове засідання, що відбудеться 14 листопада 2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: Акжигітова Даниїла Леонідовича, 
30.11.1982 р.н. (відоме місце реєстрації; вул. Гмирі, буд. 69, кв. 89, м. Алчевськ Луганської області) по спра-
ві № 415/5116/17, н.п 2/415/1819/17 за позовом Акжигітової Ганни В’ячеславівни про розірвання шлюбу у 
судове засідання, що відбудеться 14 листопада 2017 року о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто на підставі наданих суду докумен-
тів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G1457
Право вимоги за кредитними договорами про відкриття кредитної лінії №34/13 від 27.03.2013, №23/14  
від 26.05.2014,  №32/13 від 27.03.2013, №3/14 від 27.01.2014, №12/14 від 20.03.2014, №75/13  
від 23.09.2013, №1/14 від 23.01.2014

F22G1452 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №8/14 від 18.02.2014,  №9/13  
від 21.02.2013

F22G1453 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №90/13 від 25.11.2013
F22G1454 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №10/13 від 25.02.2013

F22G1455 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №12/13 від 26.02.2013, №72/13  
від 27.08.2013

F22G1456 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №89/13 від 25.11.2013

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

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 14.11.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 28.11.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 12.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 26.12.2017
П’яті відкриті торги (аукціон)  – 10.01.2018
Шості відкриті торги (аукціон)  – 24.01.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон)  – 07.02.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 21.02.2018

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

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова ціна, прави-
ла участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 
що 24.11.2017 р. об 11 год. 30 хв. в м. Вінниця по вул. Гру-
шевського, 17 в залі № 5 відбудеться судове засідання у ци-
вільній справі № 127/20036/17 за позовом Цимбалюк Тетяни 
Анатоліївни до Войтишена Руслана Валерійовича, за участю 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред-
мета спору Департамент Державної архітектурно-будівель-
ної інспекції у Вінницькій області про усунення перешкод в 
користуванні земельною ділянкою та будинком.

В судове засідання викликається Войтишен Руслан Вале-
рійович (останнє відоме місце проживання: м. Вінниця, 3-ій 
проїзд Максимовича, 47).

Явка Войтишена Руслана Валерійовича є обов’язковою.

В провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва знаходиться цивільна справа № 761/29841/17 
за позовом ПАТ «Страхова Компанія «УНІКА» до Резнік 
Сергія Федоровича про стягнення страхового відшкоду-
вання в порядку регресу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 28.11.2017 
року о 09.30 год. в Шевченківському районному суді  
м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А). Суд викликає Резнік Сергія Федоровича як 
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа бу-
де розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя А. А. Осаулов

Ковельський міськрайонний суд Волинської області ви-
кликає як відповідача Міщука Олександра Миколайовича у 
цивільній справі за позовом Добровольської Наталії Юріїв-
ни до Міщука Олександра Миколайовича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітньої дитини у твердій грошо-
вій сумі.

Судове засідання по справі відбудеться 16.11.17 р. об 11 
год. 00 хв. у приміщенні Ковельського міськрайсуду Волин-
ської області за адресою: м. Ковель Волинської області, вул. 
Незалежності, 15. Головуючий суддя Логвинюк І. М.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа мо-
же бути розглянута за його відсутності за наявними у спра-
ві доказами.

Деснянський районний суд м. Києві повторно викликає як 
обвинувачену Гаврилюк Марію Павлівну, 22.11.1964 року наро-
дження, (останнє відоме місце проживання: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 15 листопада 2017 року о 09 год. 00 
хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Повістка про виклик до суду в кримінальному 
провадженні

Апеляційний суд Сумської області викликає Вакал 
Максима Анатолійовича, 09.09.1984 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Газети «Правда» 
(Бельгійська), буд. 23, кв. 16, м. Суми), якого визнано 
винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК Укра-
їни, в судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2018 ро-
ку о 09.00 годині в приміщенні Апеляційного суду Сум-
ської області (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 28).

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття 
особи на виклик передбачено ст. 138, 139 КПК України.

Суддя Н. О. Литовченко

Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє Якобчука 
Сергія Олександровича, 15 березня 1979 року народження про 
те, що 23 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. в залі засідань Апе-
ляційного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, майдан 
Незалежності, 1) буде слухатись справа за апеляційною скаргою 
Публічного акціонерного товариства КБ «Надра» в особі уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лік-
відацію Стрюкової І. О. на рішення Славутського міськрайонно-
го суду Хмельницької області від 18 травня 2017 року по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» в особі уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ КБ «Надра» до Онукевича Богдана Васильовича, Якобчука 
Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя А. М. Костенко

Чорнухинський районний суд Полтавської області оголо-
шує про судовий розгляд цивільної справи № 549/284/17, 
провадження № 2/549/168/17, за позовом Чобітька Євгена 
Михайловича до Кушнір Андрія Івановича, третя особа: тери-
торіальний сервісний центр МВС України про визнання права 
власності на транспортний засіб за набувальною давністю, 
який відбудеться о 13 годині 30 хвилин 14 листопада 2017 
року в приміщенні Чорнухинського районного суду Полтав-
ської області за адресою: смт Чорнухи Полтавської області, 
вул. Стовпова, 12.

У разі неявки Кушніра А. І. справа буде розглянута за його 
відсутності. Відповідач у справі зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки у судове засідання.

Суддя Глущенко Н. М.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМ-
БАРД «МЕЛЕНЧУК І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 
30682895, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. 
Мала Житомирська, 9, літ. Б) повідомляє про припи-
нення надання фінансових послуг та прийняття за-
гальними зборами учасників рішення про подання 
до Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг заяви 
про виключення інформації про фінансову устано-
ву з Державного реєстру фінансових установ та ану-
лювання Свідоцтва про реєстрацію фінансової уста-
нови.

У провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль-
на справа № 185/6917/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Універсал банк» до Малихі-
ної Юлії Вадимівни, Малихіна Олега Олександрови-
ча про стягнення боргу за кредитним договором на 
придбання майна.

Відповідачі викликаються у судове засідання на 
16.05 год. 29 листопада 2017 року у приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 409.  
Суддя Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі відпові-
дачі вважаються повідомленими про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідачів спра-
ву буде розглянуто за їх відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обви-
нуваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 24.10.1961 
року народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Севастополь АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, 
кв. 15), у вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1  
ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і 
ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 17 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, 
під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212,  
ч. ч. 1-2 ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 17 листопада 2017 року о 13 
год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси 
перебуває цивільна справа № 523/14330/16-ц за позовом 
Цюра Наталії Сергіївни, яка діє в інтересах Цюра Валентини 
Вікторівни, 13.03.2002 року народження, до Одеської міської 
ради, Уленс Тетяни Володимирівни, треті особи: Об’єднання 
співвласників гуртожитку «Заболотного 26-а», Орган опі-
ки та піклування Суворовської районної адміністрації про 
визнання противоправним та скасування рішення суб’єкта 
владних повноважень, про поновлення цивільних прав.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань  
№ 21 – 13.12.2017 р. о 10.00 год. викликається як відпові-
дачка Уленс Тетяна Володимирівна, яка проживала за адре-
сою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, б. 26а, кім. 564. В разі 
неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 22.11.2017 року о 10.00 год. в приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 42016020420000138 за обвинуваченням Толма-
чова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається як обвинувачений Тол-
мачов Євген Вікторович, 15.01.1974 р.н., який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Пе-
ремоги, буд 55а, кв. 21.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,  
Гриневича B. C.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 
в залі судових засідань № 40, 17 листопада 2017 року о 
09.30 год. відбудеться підготовче судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Ковальчу-
ка Андрія Сергійовича, 28 квітня 1978 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинува-
чення: обвинувачений Ковальчук Андрій Сергійович та 
захисник Таранов Микола Миколайович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Іванченка Я. М., Короля О. П.

 Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., 
смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє  
про те,  що  по цивільних справах за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк»:

 31.10.2017 до Хмара Марина Борисівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52370, Дніпропетров-
ська обл., Криничанський р-н, с. Благодатне, вул. 
Центральна, буд. 27) справа № 178/869/17, суддя  
Лісняк В. В.

 31.10.2017 до Ішутова Віталіна Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52350, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Кудашівка, вул. Степо-
ва, буд. 19) справа № 178/1189/17, суддя Лісняк В. В.

 31.10.2017 до Кондратюк Галина Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52362, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Болтишка, пров. Степо-
вий, буд. 2а) справа № 178/1192/17, суддя Лісняк В. В.

 31.10.2017 до Кобизська Аліна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 52315, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н, с. Семенівка, 
вул. Лисенка, буд. 31) справа № 178/1184/17, суддя  
Лісняк В. В.

 01.11.2017 до Жабко Ірина Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52387, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Потоки, вул. Шиловсько-
го, буд. 10) справа № 178/867/17, суддя Лісняк В. В.
було ухвалено заочні рішення, позовні вимоги задо-
волено повністю або частково.

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

Автокооператив по будівництву  
та експлуатації гаражів «Мінський»

Проводить збори уповноважених членів коопера-
тиву АКБЕГ «Мінський», що відбудуться за адресою: 
м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, б. 1, о 18.00 год. 14 
грудня 2017 р.

Порядок денний
1.  Звіт про фінансово-господарську діяльність за 

2017 р.
2. Затвердження бюджету на 2018 р.
3. Розмір окладів працівникам кооперативу на 2018 р.
4.  Вирішення питання щодо переносу гаражів у 

зв’язку з початком будівництва Великої кільце-
вої дороги.

5. Прийняття нових членів кооперативу.
6. Інші організаційні питання.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Грищенка Андрія Олександро-
вича, Грищенко Діану Віталіївну по цивільній справі  
№ 425/2473/17; № 2/425/617/17 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії 
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» 
до Грищенка Андрія Олександровича, Грищенко Ді-
ани Віталіївни про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться 15 листопада 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі згідно ст. 169 
Цивільно-процесуального кодексу України.

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

Суддя Є. О. Романовський

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Колтак Володимира Михай-
ловича, Сидоренка Олександра Володимировича по 
цивільній справі № 425/2457/17; № 2/425/612/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Колтак Володимира Михайловича, 
Сидоренка Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 15 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі згідно ст. 169 
Цивільно-процесуального кодексу України.

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

Суддя Є. О. Романовський

Лохвицький районний суд Полтавської облас-
ті викликає представника Приватного підприємства 
«Амарант-Агро» (останнє зареєстроване місце зна-
ходження с. Вирішальне, Лохвицького району, Пол-
тавської області) як відповідача в судове засідання у 
цивільній справі за позовом Ткаченко Ганни Трохи-
мівни до Приватного підприємства «Амарант-Агро» 
про припинення договору оренди землі.

Судове засідання по даній справі відбудеться 21 
листопада 2017 року о 10 год. 00 хв., у приміщен-
ні Лохвицького районного суду Полтавської області, 
зал судових засідань № 1.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача, справа буде слухатися за його відсутнос-
ті на підставі наявних матеріалів справи. Відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини своєї не-
явки в судове засідання.

Суддя Грузман Т. В.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +4  +9 Черкаська 0  +5 +4  +9
Житомирська 0  +5 +4  +9 Кіровоградська +1  +6 +4  +9
Чернігівська -1  +4 +4  +9 Полтавська 0  +5 +4  +9
Сумська -1  +4 +3  +8 Дніпропетровська +1  +6 +5  +10
Закарпатська +1  +6 +6  +11 Одеська +4  +9 +7  +12
Рівненська 0  +5 +4  +9 Миколаївська +3  +8 +7  +12
Львівська 0  +5 +5  +10 Херсонська +4  +9 +7  +12
Івано-Франківська 0  +5 +7  +12 Запорізька +3  +8 +6  +11
Волинська 0  +5 +4  +9 Харківська -1  +4 +4  +9
Хмельницька 0  +5 +4  +9 Донецька +1  +6 +4  +9
Чернівецька 0  +5 +7  +12 Луганська 0  +5 +4  +9
Тернопільська 0  +5 +4  +9 Крим +5  +10 +8  +13
Вінницька +1  +6 +5  +10 Київ +3  +5 +7  +9
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Стадіон як інвестиція 
в майбутнє

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ІНІЦІАТИВА ЗАОХОЧУВАНА. З-поміж дев’ятого валу 
щоденної інформації щиро потішило повідомлення з Чер-
нігівщини: на сайті Михайло-Коцюбинської об’єднаної те-
риторіальної громади нещодавно з’явилася електронна пе-
тиція, яка вже набрала понад 200 голосів підтримки. У ній 
ідеться про необхідність реконструювати селищний стаді-
он і надання бюджетних коштів на цю суспільно важливу 
справу.

Як прокоментував новину голова оТГ Микола Заваль-
ний, якщо є така пропозиція, то, певна річ, влада не ігно-
руватиме думки односельців. Тим більше, що нині в Ми-
хайло-Коцюбинському розробляють стратегію розвитку на 
найближчі п’ять років, щоб, за словами очільника громади,  
достеменно знати, куди рухатися.   

Провідним вектором такого руху місцеві реформатори 
обрали створення належних умов для малечі, школярів, 
підлітків, підтримку молодих сімей.  У селищній гімназії ре-
конструювали  їдальню, збільшивши кількість міcць. У кіль-
кох селах, що ввійшли до оТГ, відремонтували дитсадки, 
закупили для них  нове обладнання, встановили сучасне  
опалення в будинку культури, полагодили дороги. І врахуй-
те, ці зміни завдяки наполегливості місцевої влади стали-
ся тут протягом  року.

Віднедавна громада зросла кількісно: молоді сім’ї з ді-
тьми охоче переїжджають з інших місць до Михайло-Коцю-
бинського, яке не лише стало центром громади, а й отри-
мало перспективу кращого комфортнішого буття. Зокре-
ма й тому, що реформа, каже менеджер Програми РЄ «де-
централізація і територіальна консолідація в Україні» ан-
дрій Гук, повертає вітчизняне місцеве самоврядування  до 
його європейських джерел, за яких місцева влада має не 
лише широкі повноваження, а й кошти на їхню реалізацію.

Що ж до великого бажання жителів сільської глибинки 
реконструювати місцевий стадіон, створити хороші умо-
ви для занять фізкультурою і спортом для себе і дітей, то 
принагідно згадала, що  мільйони прихильників футболу в 
усьому світі  знають: їхній кумир Пеле народився не в сто-
лиці чи мегаполісі-мільйоннику, а в маленькому бразиль-
ському містечку Трес-Корасойнс. Та це не завадило йому 
тричі здобути титул чемпіона світу, стати кращим спортс-
меном ХХ століття і забити у ворота суперників 1281 гол.

КРАЩІ ЗА ГОРИ — ЛИШЕ СВІТЛИНИ. Український фотоху-
дожник антон Янковий переміг у номінації  «Краще гірське фо-
то року» найпрестижнішої премії у цій галузі IMS Photo Contest.

На офіційному сайті фотоконкурсу зазначається, що антон 
Янковий посів  перше місце в номінації Mountain Faces (облич-
чя гір). Призовою стала фотографія хлопчика, яку українець 
зробив у гірському селі Прок в Непалі, розташованому на ви-
соті понад 2000 метрів.

Як написав сам переможець у Facebook, за збігом обставин, 
у момент нагородження він перебував у тому самому селі, то-

му на церемонію вручення премії в містечко Бріксен в доло-
мітових альпах (Італія)  поїхав його брат. до речі, Бріксен — 
батьківщина одного з найвідоміших альпіністів світу Райнголь-
да Месснера, який першим підкорив усі 14 восьмитисячників 
світу.

а антон Янковий — не просто  фотохудожник. Він блогер, 
мандрівник і філософ. один з переможців конкурсу «Найкра-
щий професійний фотограф Європи», володар багатьох інших 
нагород та визнаний гуру фотографії переконаний, що успішні 
люди — виключно  щасливі люди.

ФОТОФАКТ

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

А напередодні головний 
тренер національної 

збірної Андрій Шевченко 
розповів про підготовку до 
товариського матчу зі Сло-
ваччиною, який  відбудеть-
ся 10 листопада на «Арені 
Львів», виокремив, що са-
ме необхідно модифікува-
ти у грі команди, і поділив-
ся планами на майбутнє. 

За словами керманича 
синьо-жовтих, у матчі зі 
Словаччиною українська 
збірна не відходитиме від 
принципів побудови гри, та 
певні зміни все-таки  пла-
нують. 

«Своїми принципами 
ми не поступатимемося. 
А ось модифікувати гру 
команди потрібно, — на-
голосив він. — У відборі, 
який завершився, ми не-
дорахувалися очок у мат-
чах із сильними суперни-
ками. Маємо модифікува-
ти команду в плані умін-
ня контролювати гру. Слід 
працювати над контро-
лем м’яча. Наша команда 
створює гольові моменти, 
та погано їх реалізовує. 

Потрібно краще розуміти, 
коли необхідно грати пер-
шим номером, а коли пе-
релаштовуватися, грати 
компактніше. У матчах із 
сильними суперниками ми 
створювали моменти, але 
не реалізовували їх, а по-
тім нам дорого коштува-
ли помилки. Інколи фут-
болісти не до кінця розу-
міють, як складається гра, 
а вони мають витискати 
максимум. Працюватиме-
мо над стабільністю і на-
дійністю в обороні», — по-
обіцяв Андрій Шевченко. 

Він повідомив, що  най-
ближчим часом матиме 
розмову стосовно подаль-
шої співпраці не лише з 
помічниками по тренер-
ському штабу, а й з усіма 
фахівцями, які працювали 
в головній команді країни. 

«Кожен з них також 
брав на себе певну відпо-
відальність. Вони приїз-
дили в Україну, працю-
вали на результат. По за-
кінченні відбірного циклу 
в кожного з них з огляду 
на реалії склалися дум-
ки та власне бачення май-
бутнього. Маю вислуха-
ти кожного. Якщо дійде-

мо до спільного знаменни-
ка, рухатимемося  далі. Це 
стосується, до речі, не ли-
ше тренерського штабу, а 
й лікарів, масажистів, усіх 
людей, які працювали на 
команду. Якщо ж хтось із 
певних причин не захо-
че продовжувати роботу, 
шукатимемо заміну», — 
наполягає тренер першої 
команди. Він запевняє, що 
національна збірна має 
вийти до фінальної части-
ни наступного чемпіонату 
Європи. 

«У нас немає іншого ви-
ходу. Потрібно не лише 
демонструвати видовищ-
ну гру, а  й здобувати ре-
зультат. Перше-друге міс-
ця у груповому раунді від-
бору наступного конти-
нентального форуму да-
дуть змогу потрапити на 
Євро-2020. Утім, доки не-
має результатів жеребку-
вання, не варто оцінювати 
наші шанси.

Звіт головного тренера 
заслухали у понеділок на 
засіданні виконавчого ко-
мітету Федерації футболу 
України. За словами гене-
рального секретаря ФФУ 
Юрія Запісоцького,  жод-

них рішень, які б стосу-
валися контракту Андрія 
Шевченка, не ухвалювали. 
У нього є чинний контракт, 
термін якого спливає вліт-
ку 2018 року. 

«Ми заслухали звіт го-
ловного тренера, а сам Ан-
дрій Миколайович запро-
понував уже найближчим 
часом презентувати про-
граму на майбутнє. Тер-
міни чинного контрак-
ту це дозволяють. Викон-
ком та комітет національ-
них збірних команд її де-
тально проаналізують, ви-
вчать і ухвалять  відповід-
не рішення», — повідомив 
Юрій Запісоцький.

До речі, у виступах чле-
нів виконкому, зокрема го-
лови комітету національ-
них збірних Мирона Мар-
кевича і технічного ди-
ректора Олега Протасова, 
оцінки діяльності настав-
ника збірної були пози-
тивними. Головному тре-
нерові дали час після за-
вершення відбірного ци-
клу напрацювати зміни до 
програми підготовки. Він 
обіцяв це презентувати, 
повідомляє офіційний сайт 
ФФУ.

Шевченко готовий збирати 
команду на Євро-2020
ДАЛЕКЕ І БЛИЗЬКЕ. Учора відбулося відкрите тренування 
національної збірної України з футболу
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