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ПРАВА ЛЮДИНИ ОРІЄНТИР

3Напередодні голосування 
резолюції в ООН щодо прав 
людини в Криму окупаційна влада 
півострова винесла десятки вироків 
кримськотатарським активістам

Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості»
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Прем’єр-міністр України про те, що жодних рішень 
про підвищення ціни на газ у нинішній опалювальний 
сезон уряд не ухвалюватиме

Київ поскаржиться 
в НАТО на сербських 
найманців

НАЦБЕЗПЕКА. Українська делегація готує звернення до 
Парламентської асамблеї НАТО щодо присутності сербських 
найманців на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook по-
відомила голова постійної делегації у ПА НАТО народний де-
путат Ірина Фріз. «Упевнена, що необхідно поінформувати всі 
міжнародні інституції про ганебну участь сербських найманців 
на боці маріонеток Кремля проти нашої держави», — написала 
вона. Ірина Фріз сподівається, що міжнародна спільнота засу-
дить дії сербських найманців, а сербська влада до вже відкри-
тих 45 проваджень проти сербських найманців, які воюють на 
Донбасі, додасть «і цих «прихильників «руского міра». 

Як повідомив учора прес-центр штабу АТО, на донецький на-
прямок зайшла група сербських найманців-снайперів. За ін-
формацією СБУ, лише на території, підконтрольній угрупованню 
«ЛНР», від початку конфлікту воювали понад 300 громадян Сер-
бії. Посол України в Сербії неодноразово заявляв, що Белград не 
реагує на ці факти. Натомість прокуратура Сербії заявила, що з 
кінця 2014 року порушила 45 справ проти найманців, які беруть 
участь у військових конфліктах за кордоном, зокрема на Донбасі.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

2 млрд дол.
розраховує отримати Україна 

на зовнішніх ринках у комерційних 
кредиторів наступного року

 
«Ми працюємо над новою 

формулою ціни на газ, щоб 
вона була справедливою, 

ринковою всередині країни 
і щоб на ній ніхто 

не спекулював».

Зареєструвати 
неіснуючу землю 
не вийде
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НА ЧАСІ. Робота антирейдерських аграрних штабів показала 
достатньо низький рівень правової свідомості населення

Павуки в банці
ПРИРЕЧЕНІ. У Донецьку з наближенням незаконних виборів очікують на черговий сплеск 
міжусобних війн між претендентами на абсолютну владу

Лідія ЖАТКА 
для «Урядового кур’єра» 

У Росії ініціатори, спонсори 
й учасники трагічних по-

дій на сході України вперто на-
зивають їх громадянською ві-
йною. Насправді протистоян-

ня майже чотири роки триває 
виключно на території Донба-
су, окупованій проросійськими 
незаконними збройними фор-
муваннями. Люди, які живуть 
там, переконані, що гербом са-
мопроголошена «ДНР» мала б 
обрати не двоголового орла (йо-

го тут зневажливо звуть кур-
кою), а павука. Бо трагікоміч-
ні персонажі, які тут дорвали-
ся до влади, жеруть один одно-
го, немов павуки в банці. 

Дісталася влада у самопро-
голошених утвореннях і наяв-
ні тут блага таким очевидним 

мерзотникам, що спершу роз-
губилися навіть їхні російські 
куратори. Втім, вони дуже опе-
ративно взяли місцеві міжусоб-
ні війни між лідерами під свій 
контроль. Деякі учасники кри-
вавих протистоянь отримали 
своєрідні ліцензії на відстріл 

конкурентів, а інші мають від 
них надійні «охоронні грамоти». 
Тобто Донбас для «геополіти-
ків» — це та сама банка з паву-
ками, на окремих з яких 
вони роблять ставку, а ін-
ших дозволяють безпере-
шкодно зжерти. 4
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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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 
кримінальних провадженнях №№ 42017010000000191, 42017010000000192, 42017010000000193, 42017010000000194, 
42017010000000195, 42017010000000196, 42017010000000197 за підозрою Арабаджієва Володимира Івановича, Дрібного 
Віктора Івановича, Сумуліді Миколи Георгійовича, Рогачова Дмитра Миколайовича, Овдієнка Олександра Дмитровича, Фе-
доркіна Сергія Івановича, Гривковковського Едуарда Миколайовича відповідно у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для повідомлен-
ня про підозру, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК України пропоную підозрюваним Арабаджіє-
ву Володимиру Івановичу, 04.10.1953 року народження, Дрібному Віктору Івановичу, 17.08.1956 року народження, Сумуліді 
Миколі Георгійовичу, 19.01.1944 року народження, Рогачову Дмитру Миколайовичу, 09.06.1976 року народження, Овдієнку 
Олександру Дмитровичу, 05.08.1965 року народження, Федоркіну Сергію Івановичу, 18.07.1951 року народження, Гривков-
ковському Едуарду Миколайовичу, 19.08.1969 року народження, прибути разом із своїм захисником до прокуратури Авто-
номної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 22.12.2017 р. (з 09.00 до 18.00 год.), для проведення вка-
заної процесуальної дії.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/8402/17 за позовом Арутюняна Карена Аразійови-
ча до Арутюнян Тетяни Сергіївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка викликається в судове засідання на 
08.15 год. 22 грудня 2017 року в приміщення Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області: 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідачка 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгля-
ду справи. У разі неявки відповідачки справу буде роз-
глянуто за її відсутності.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Гордейчука Василя Володимировича за 
позовом Ільїнської Галини Володимирівни до Гор-
дейчука Василя Володимировича про визнання до-
даткового строку для подання заяви про прийняття 
спадщини. Судове засідання відбудеться 05.03.2018 
р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 17. У разі неявки Гордейчука Василя Володимиро-
вича в судове засідання воно буде проведене у йо-
го відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Дзержинський міський суд  Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням:

1) Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Артема, 108а/110) викликається на 26.12.2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Соляник А. В.;

2) Нємова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Тре-
ньова, 1в/26) викликається на 27.12.2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне су-
дове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який зареєстро-
ваний та мешкає за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайнного суду Донецької області від 2 жовтня 2017 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторовича проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно з ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 5 грудня 2017 року по криміналь-
ному провадженню за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторовича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України було проведено підготовче судове засідання та призначено до су-
дового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича в судове засідання на 27 грудня 2017 року о 13 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Втрачено наступні документи:

– свідоцтво про право власності на судно серії АВ №000327 

від 09.11.2017 року, видане на ТОВ «ІНТЕРПРОМФЛОТ»;

– свідоцтво про право плавання під Державним прапором 

України серії СВ № 000657 від 09.11.2017 року, видане на ТОВ 

«ІНТЕРПРОМФЛОТ».

Вищезазначені свідоцтва вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець 

смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин 
України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдар-
ський р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 134, 
135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 08.02.2018 р. на 10 
год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської об-
ласті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 
поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинува-
чення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінченко А. С.) ви-
кликає в судове засідання відповідача Каменєва Валерія Едуардовича у справі за позовом 
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного 
акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної Марини Анатоліївни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Башкірська, буд. 94, м. Донецьк, Донецька 
область.

Судове засідання призначене на 22 грудня 2017 р. о 09.00 год. (резервна дата на 2 січня 
2018 року о 09.00 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного найменування 

 Окремому Київському полку Президента України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв 

військових частин, увічнення пам’яті гетьмана Богдана Хмельницького — ви-
датного полководця, державного діяча, ураховуючи бойові заслуги, мужність, 
високий професіоналізм, зразкове виконання поставлених завдань особовим 
складом Окремого Київського полку Президента України, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти Окремому Київському полку Президента України почесне найме-
нування «імені гетьмана Богдана Хмельницького» і надалі іменувати його — Окре-
мий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького.

2. У графі «Надалі іменується» розділу І «Збройні Сили України» Переліку вій-
ськових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, вуз-
лів урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, органів Державної прикордонної служби України та підрозділів Дер-
жавної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів та 
організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та 
найменування яких уточнюються, затвердженого Указом Президента України від 
30 жовтня 2000 року № 1173 (зі змінами, внесеними Указами від 18 листопада 
2015 року № 646, від 22 серпня 2016 року № 344 та від 23 серпня 2017 року № 234), 
слова «Окремий Київський полк Президента України» замінити словами «Окремий 
президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
15 грудня 2017 року
№419/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Ради з питань захисту 

професійної діяльності журналістів та свободи 
слова

1. На часткову зміну абзацу третього статті 3 Указу Президента України від 23 
лютого 2016 року № 61 «Про Раду з питань захисту професійної діяльності жур-
налістів та свободи слова» (зі змінами, внесеними Указом від 12 грудня 2016 ро-
ку № 552):

1) увести до персонального складу Ради з питань захисту професійної діяль-
ності журналістів та свободи слова:

ДУДАРЦЯ Руслана Миколайовича — заступника начальника Головного слідчо-
го управління Національної поліції України;

ЛЕВЧУКА Віктора Анатолійовича — начальника управління Департаменту за-
хисту національної державності Служби безпеки України;

ЧАЙКУ Ігоря Владиславовича — голову комітету Всеукраїнської професійної 
спілки «Незалежна медіа-профспілка України» (за згодою);

ЧЕРНОБАЯ Олексія Юрійовича — начальника Управління комунікацій та преси 
Міністерства оборони України;

ЦУЦКІРІДЗЕ Максима Сергійовича — заступника начальника Департаменту за-
безпечення діяльності Голови Національної поліції України;

2) вивести зі складу Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів 
та свободи слова О.Вакуленка, С.Коломійця, О.Тарасова.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 грудня 2017 року
№421/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2017 р. № 918-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 29 березня 2017 р. № 214
1. Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 

березня 2017 р. № 214 «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюдже-
ті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбов-
ців Збройних Сил України» на 2017 рік» — із змінами, внесеними розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 460, виклавши його в ре-
дакції, що додається.

2. Міністерству оборони забезпечити погодження з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету розподілу за напрямами (об’єктами) коштів, передбаче-
них у державному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2017 рік, з урахуванням 
змін, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 214 
(в редакції розпорядження  
Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2017 р. № 918-р)
РОЗПОДІЛ 

за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у державному  
бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла  

для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2017 рік
Напрями використання бюджетних коштів  

(найменування об’єкта, його місцезнаходження)
Обсяг коштів, 
тис. гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 192935,6
у тому числі:
об’єктів, запланованих до введення в експлуатацію  
у 2017 році, усього

113358

у тому числі:
виконання робіт з електропостачання житлових будинків під служ-
бове житло для військовослужбовців у військовому містечку № 1, 
смт Гостомель Київської області

1500

будівництво 129-квартирного житлового будинку, перша черга — 
60 квартир, м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3

1792

будівництво трьох п’ятиповерхових 40-квартирних житлових бу-
динків, перша черга — 40 квартир, у військовому містечку № 1,  
с. Клугино-Башкирівка, м. Чугуїв Харківської області

12291

будівництво трьох п’ятиповерхових 40-квартирних житлових бу-
динків, друга черга — 40 квартир, у військовому містечку № 1,  
с. Клугино-Башкирівка, м. Чугуїв Харківської області

14916

будівництво 140-квартирного житлового будинку, друга черга — 
70 квартир, м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 16/17

452

реконструкція гуртожитку під 100-квартирний житловий будинок  
у військовому містечку № 35, друга черга — 50 квартир, м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області

17535

будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи жит-
лових будинків у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

9000

реконструкція будівлі № 507 під 45-квартирний житловий будинок 
у військовому містечку № 1, м. Подільськ Одеської області

13401,5

реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-квартирний житловий 
будинок з інженерними мережами у військовому містечку № 217, 
м. Одеса

24523,5

реконструкція будівлі під 28-квартирний житловий будинок,  
м. Рівне, вул. Шевченка, 67а

6764

реконструкція будівлі медичного пункту № 112 під чотириквартир-
ний житловий будинок у військовому містечку № 1, м. Володимир-
Волинський Волинської області

541

будівництво 36-квартирного житлового будинку, м. Виноградів  
Закарпатської області, вул. Черняховського, 16

91,6

будівництво позамайданчикових інженерних мереж до групи  
житлових будинків у військовому містечку № 6, м. Львів

490,4

будівництво 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною 
насосною станцією, м. Володимир-Волинський Волинської облас-
ті, вул. Академіка Глушкова, 42а

10060

об’єктів незавершеного будівництва, запланованих до фінансуван-
ня у 2017 році, усього

79577,6

у тому числі:
реконструкція будівлі № 34 під гуртожиток у військовому містечку 
№ 11, м. Васильків Київської області

863

будівництво 129-квартирного житлового будинку, друга черга — 
69 квартир, м. Черкаси, вул. М. Грушевського, 97/3

3248

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового  
будинку на ділянці «А» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

7500

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового  
будинку на ділянці «Б» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

7500

будівництво чотириповерхового 72-квартирного житлового  
будинку на ділянці «В» у військовому містечку № 72, м. Миколаїв

15000

реконструкція будівлі казарми № 1 під 39-квартирний житловий 
будинок з інженерними мережами у військовому містечку № 122, 
м. Болград Одеської області

1000

будівництво десятиповерхового 144-квартирного житлового  
будинку, м. Одеса, вул. С. Ріхтера, 125

15000

будівництво 81-квартирного житлового будинку у військовому  
містечку № 1, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 23

1000

будівництво 60-квартирного житлового будинку у військовому  
містечку № 1, м. Бердичів Житомирської області

5440,4

будівництво 48-квартирного житлового будинку у військовому  
містечку № 1, м. Броди Львівської області

1000

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 25, с. Старичі 
Яворівського району Львівської області

15000

будівництво гуртожитку у військовому містечку № 25, с. Старичі 
Яворівського району Львівської області

5000

будівництво житлового багатоквартирного будинку у військовому 
містечку № 25, с. Старичі Яворівського району Львівської області

944,2

будівництво 40-квартирного житлового будинку, м. Стрий Львів-
ської області, вул. Грабовецька

690

реконструкція казарми № 311 під 32-квартирний житловий буди-
нок у військовому містечку № 53, м. Яворів Львівської області

392

2. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової 
участі, усього

528086,7

у тому числі:
придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі 
за договорами, укладеними в попередні роки, — усього

7715,7

у тому числі:
с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської 
області, вул. Кірова, 9б

802,3

м. Біла Церква Київської області, вул. Шевченка, 103 637,2
с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області, вул. Чубинського, 4 і 4а

6276,2

придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі 
за договорами, що будуть укладені у 2017 році

520371

3. Грошова компенсація військовослужбовцям та членам їх сімей 
за належне їм для отримання жиле приміщення 
____________

30000

Усього 751022,3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 грудня 2017 р. № 865-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у четвертому засіданні  

Ради асоціації між Україною та ЄС 
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у четвертому засіданні Ради 

асоціації між Україною та ЄС у складі згідно з додатком.
2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у четвертому засі-

данні Ради асоціації між Україною та ЄС, що додаються (для службового корис-
тування). 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 6 грудня 2017 р. № 865-р

СКЛАД  
делегації Уряду України для участі у четвертому засіданні Ради асоціації між 

Україною та ЄС
ГРОЙСМАН Володимир Борисович — Прем’єр-міністр України, глава делегації
БОДЕНЧУК Юрій Володимирович — керівник Апарату Прем’єр-міністра України
ДАНИЛЮК Олександр Олександрович— Міністр фінансів 
КІСТІОН Володимир Євсевійович — Віце-прем’єр-міністр України
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна Орестівна — Віце-прем’єр-міністр з питань євро-

пейської та євроатлантичної інтеграції України
КОШЕЛЮК Мирослав Євгенович — радник Прем’єр-міністра України (на громад-

ських засадах)
ЛЕЩЕНКО Сергій Володимирович — заступник Керівника Головного департа-

менту — керівник департаменту європейської інтеграції Головного департаменту зо-
внішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (за 
згодою)

МИКОЛЬСЬКА Наталія Ярославівна — заступник Міністра економічного розвитку 
і торгівлі — Торговий представник України

ПЕТРЕНКО Павло Дмитрович — Міністр юстиції 
ПОПИК Сергій Дмитрович — радник Прем’єр-міністра України
РЕВА Андрій Олексійович — Міністр соціальної політики 
СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна — директор Урядового офісу з питань європей-

ської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України 
ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович  — Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС (за сумісництвом)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 6 грудня 2017 р. № 865-р

ДИРЕКТИВИ  
делегації Уряду України для участі у четвертому засіданні Ради асоціації  

між Україною та ЄС  
(8 грудня 2017 р., м. Брюссель)

Для службового користування
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
відповідачів Беліловського Ростислава Ігоровича, який проживає за 
адресою: м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд. 52-А, та ТОВ «Автонавігатор», 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд. 52-А, у 
справі № 752/8804/17, провадження № 2/752/3742/17 за позовом Біля-
ра Петра Анатолійовича до Беліловського Ростислава Ігоровича та То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Автонавігатор», Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Платінум Авто» про визнання недій-
сними угод по відчуженню транспортних засобів та витребування тран-
спортних засобів з чужого незаконного володіння. Слухання по вказа-
ній справі призначено на 7 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без їх участі.
Адреса суду: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А, каб. № 1.

Суддя М. І. Шкірай

В Ірпінський міський суд Київської області викликаються представник ТОВ 
«Гарант – житло» та Державний виконавець відділу примусового виконан-
ня рішень Головного територіального управління юстиції у Київській облас-
ті Резнікова О. Г. по справах № 367/1023/17 та № 367/1909/17 за скаргою Пу-
блічного акціонерного товариства «Енергобанк» на дії державного виконавця.

Розгляд справи № 367/1909/17 призначений на 03.01.2018 р. о 09 год. 
00 хв., справи № 367/1023/17 призначений на 03.01.2018 р. о 09 год. 30 хв. 
Справи будуть розглядатися під головуванням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки представника ТОВ «Гарант – житло» та Державного виконав-
ця відділу примусового виконання рішень Головного територіального управ-
ління юстиції у Київській області Резнікової О. Г. (Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Мінеральна, 7), справи будуть розглядатися за їхньої відсутності.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Троцюка Валентина Адамо-
вича в судове засідання, що відбудеться о 9 годині 00 хвилин 27 грудня 2017 року за адресою: 
м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/2503/17 за 
позовом Троцюк О. М. про стягнення аліментів.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для участі в судово-
му засіданні. Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, 
заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових дока-
зів) тощо, у випадку участі у ній, прошу завчасно — до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали документів, 
якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів завірених у вста-
новленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашій відсутності, 
за наявними в матеріалах справи доказами.

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

Суддя Є. О. Грубіян

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 242/2268/17 за обвинува-
ченням Єремєєва Петра Валерійовича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, зареєстрований та проживає за останньою 
відомою адресою: Миколаївська область, Миколаїв-
ський район, смт Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича у підготовче судове засідання на 9 січня 2018 
року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області в складі головуючо-
го судді Мацишин Л. С., суддів Тітової Т. А., Корнєєвої В. В., 
постановлено ухвалу про призначення підготовчого судово-
го засідання у кримінальному провадженні відносно Устіно-
ва Дмитра В’ячеславовича, 15 серпня 1980 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 15 серпня 
1980 року народження, останнє місце реєстрації якого: вул. 
Тушинська, буд. 8, кв. 5, місто Донецьк, викликається на 23 
січня 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді криміналь-
ного провадження.

Великоновосілківський районний суд Донецької області, 
у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Лаврен-
тюк Людмили Анатоліївни, в особі представника Кузнєцової 
О. П. до Лаврентюка Миколи Сергійовича про поділ спільно-
го сумісного майна подружжя, повідомляє, що судове засі-
дання призначено на 17.01.2018 р. о 10.20 годині в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосіл-
ківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21, 
суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Лаврентюка Миколу Сергійо-
вича, який проживає (перебуває) за адресою: вул. Янісоль-
ська, буд. 36, Великоновосілківський район, смт Велика Но-
восілка Донецької області. Явка до суду обов’язкова. В разі 
неявки відповідача в судове засідання справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті, у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Потурвая Михайла Миколайо-
вича про стягнення заборгованості, повідомляє, що су-
дове засідання призначено на 17.01.2018 р. об 11.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, 
вул.  Фонтанна, 21, суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Потурвая Михайла Мико-
лайовича, який проживає (перебуває) за адресою: вул. 
Гагаріна, буд. 77, Великоновосілківський район, с. Во-
скресенка Донецької області. Явка до суду обов’язкова. 
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута за його відсутності.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті, у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Чалгія Віталія Васильовича про 
стягнення заборгованості, повідомляє, що судове засі-
дання призначено на 17.01.2018 р. о 10.40 годині в при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, Великоно-
восілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтан-
на, 21, суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Чалгія Віталія Васильови-
ча, який проживає (перебуває) за адресою: вул. Шофер-
ська, буд. 25, Великоновосілківський район, с. Шахтар-
ське Донецької області. Явка до суду обов’язкова. В разі 
неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Сулейманова Рауфа Варисовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Сулейманов Рауф Варисович, 
05.07.1982 року народження, викликається на 22 січ-
ня 2018 року о 09.00 годині до суду, каб. №8, для 
участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про поважність причини неявки.

Суддя Пікалова Н. М.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 233/2982/17 за обви-
нуваченням Федяніна Максима Сергійовича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 258-5 КК України, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 
12, кв. 175.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сер-
гійовича у судове засідання на 10 січня 2018 року о 09 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 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 3 січня 2018 року о 13 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2, каб. №17.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Колчева Ігоря Анатолійовича до Єнакієвської 
міської ради про визначення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідач по справі: Єнакієвська міська рада 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, буд. 7) ви-
кликається 5 січня 2018 року на 10 годину 00 хвилин 
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39 а) розглядає справу за заявою Горської Олени Іва-
нівни про видачу дублікату виконавчого листа по цивільній 
справі № 248/10511/13-ц (2/248/185/2014) за позовною за-
явою Горської Олени Іванівни до Іщенка Ярослава Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за аліментами, боржник  
Іщенко Ярослав Вікторович, третя особа Будьонівський ра-
йонний відділ виконавчої служби м. Донецька.

Боржник Іщенко Ярослав Вікторович (остання відома 
адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, буд. 16, кв. 18) викли-
кається на 08 год. 30 хв. 29 грудня 2017 року до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересо-
ваної особи необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в її відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 13 
грудня 2017 року постановив ухвалу про залишення позо-
вної заяви без руху по цивільній справі № 227/3965/17 (про-
вадження 2/227/1949/2017) за позовною заявою Коваль 
Світлани Володимирівни (зареєстроване місце проживання: 
вул. 40 років Визволення України, буд. 17, кв. 76, м. Харцизьк 
Донецької області) до Коваля Олексія Вікторовича про розі-
рвання шлюбу, і надано позивачеві термін для усунення не-
доліків, вказаних в ухвалі, який не може перевищувати п’яти 
днів з дня отримання позивачем ухвали.

Повідомляємо позивача про необхідність усунення недо-
ліків, вказаних в ухвалі та роз’яснюємо, що у разі невиправ-
лення недоліків у вказаний термін позовна заява вважати-
меться не поданою та буде повернута.

Ухвалу суду можна отримати в каб. 2 Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: вул. 
Банкова, 39а, м. Добропілля, Донецька область, Україна, 
85004.

Суддя Л. С. Мацишин

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фі-
нанс» до Цапліна Віталія Володимировича, Цапліної Оль-
ги Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідачі у справі: Цаплін Віталій Володи-
мирович, 07.05.1981 р.н. останнє відоме місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Металургів, буд. 
6, кв. 31, Цапліна Ольга Сергіївна, 13.02.1983 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, кв-л Металургів, буд. 6, кв. 31, викликаються до су-
ду на 5 січня 2018 року о 8 годині 30 хвилин, каб. № 14, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням Скри-
гунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року народження, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Скригунов А. Й. 
(зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка. вул. 
Гагаріна, 15/17) викликається на 26.12.2017 року о 10.00 год. 
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням Пугач 
Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачена Пугач М.М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсо-
ва, 61) викликається на 11.01.2018 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за 
обвинуваченням:

1) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року  
народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Тарєєв Д. С. (проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викликається на 
11.01.2018 року о 09.30 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Нємиш Н. В.;

2) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976  
року народження, у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1  ст. 258-3 КК України. Обвинувачений  
Прокоп’єв М. В. (знятий з реєстраційного обліку, 
останнє відоме місце реєстрації: Миколаївська область, 
Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) ви-
кликається на 12.01.2018 року о 10.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Нємиш Н. В.;

3) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 
року народження, у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Мезен-
цева В. В. (зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Цусимська, 73/6) виклика-
ється на 11.01.2018 року о 09.30 год. до суду, каб.  
№ 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Басов Олександр Васильович, зареєстрований за адресою: 
м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Басова Олексан-
дра Васильовича, 16.10.1971 року народження, у судове за-
сідання, яке відбудеться 11 січня 2018 року на 11.00 годину 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна 
Тетяна Андріївна, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Ан-
дріївну в судове засідання, яке відбудеться 11 січня 2018 ро-
ку об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року, народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда 
Леонідовича, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
12 січня 2018 року на 12.30 годину в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

На виконанні у Бахмутському міськрайонному від-
ділі державної виконавчої служби Головного територі-
ального управління юстиції перебуває наказ Господар-
ського суду Донецької області № 905/3427/16 від 21.02. 
2017 р. про зобов’язання фізичної особи-підприємця Ко-
валевського Юрія Вікторовича, ІНН 2438817355, м. До-
нецьк, вул. Ковтюха, буд. 66, повернути на користь Доне-
цької обласної державної адміністрації водний об’єкт за-
гальнодержавного значення площею водного дзеркала 
1,68 га, який розташований за межами населених пунк-
тів Міньківської сільської ради Бахмутського району До-
нецької області.

Боржник Ковалевський Юрій Вікторович, останнє міс-
це реєстрації: м. Донецьк, вул. Ковтюха, буд. 66, викли-
кається на 28.12.2017 р. о 13.00 годині до Бахмутсько-
го міськрайонного відділу державної виконавчої служ-
би Головного територіального управління юстиції у До-
нецькій області: м. Бахмут, вул. Сібирцева, 17, каб. 212.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-

дження, викликає як засудженого Ляхового Романа Володимировича, 11.12.1983 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, смт Красно-
річенське, вул. Маяковського, 16; проживає: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Менделєєва, 9/91; за матеріалом № 425/2890/17, 1-в/425/170/17, на підставі по-
дання відносно Ляхового Р.В. про вирішення питання щодо звільнення від пока-
рання у вигляді 2 років обмеження волі.

Засудженому Ляховому Р.В. необхідно прибути до судового засідання, яке від-
будеться 10 січня 2018 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, засуджений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки засудженого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснені спеціального судового 
провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сергія Сергійови-
ча, 12.05.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Іванушкін Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Ста-
ниця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Іванушкіна Сергія Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 11 січня 2018 
року о 12.30 годину в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року народження, який 
підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений по справі: Левченко Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 
32) викликається на 15.01.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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 за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

26.12.2017 о 08:05 до Бірюков Володимир Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 52151, Дні-
пропетровська обл., П’ятихатський р-н, смт Вишневе, вул. Тімірязєва, буд. 19, кв. 2) справа № 190/1404/17, 
суддя Митошоп В. М.

26.12.2017 о 08:15 до Слєпова Лариса Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 52119, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, сел. Авангард, вул. Жовтнева, буд. 20) справа № 190/1407/17, суддя  
Митошоп В. М.

26.12.2017 о 08:30 до Калашенко Маргарита Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дні-
пропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Мірошниченка, буд. 211) справа № 190/1371/17, суддя Фирса Ю. В.

 26.12.2017 о 08:20 до Дьопйош Юрій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 52130, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, с. Жовте, вул. Володарського, буд.  68) справа № 190/1375/17, суддя  
Митошоп В. М.

26.12.2017 о 08:00 до Чернов Віталій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 52151, Дніпро-
петровська обл., П’ятихатський р-н, смт Вишневе, вул. Шаповала, буд. 12, кв. 2) справа № 190/1356/17,  
суддя Митошоп В. М.

26.12.2017 о 08:25 до Ломовицький Ігор Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 52180, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, с. Мар’янівка, пр. Набережний, буд. 11) справа № 190/1413/17, суддя  
Митошоп В. М.

26.12.2017 о 08:30 до Омельченко Ольга Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 52154, Дніпро-
петровська обл., П’ятихатський р-н, с. Долинське, вул. Калініна, буд. 21) справа № 190/1365/17, суддя  
Митошоп В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута 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.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 6 листопада 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 426/1919/17 за позовною заявою 

Куликової Дар’ї Юріївни до Куликова Дениса про ро-

зірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким 

задоволено позовні вимоги в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача по справі № 319/1580/17 Ка-
літкіна Сергія Олексійовича, 19.12.1988 року наро-
дження в судове засідання, яке призначене на 15 го-
дину 00 хвилин 26 грудня 2017 року, для розгляду 
цивільної справи за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Каліткіна Сергія Олексійови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на, 26-а, смт Більмак Більмацького району Запорізь-
кої області.

Суддя В. О. Мальований

Барський районний суд Вінницької області викли-
кає відповідачку Ходор Лідію Леонідівну в судове за-
сідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 26 
грудня 2017 року по цивільній справі №125/677/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ходор Лідії Леоні-
дівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідачки, 
справу буде вирішено на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя В. М. Хитрук

Московський районний суд м. Харкова викликає 
Габелкова Олександра Євгеновича, як відповідача по 
цивільній справі № 643/8796/17 за позовом Габелко-
вої Ольги Євгенівни до Габелкова Олександра Євге-
новича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням. Слухан-
ня справи призначено на 22.01.2018 року о 12.30 
годині в приміщенні Московського районного суду  
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 
38-Є, каб. 48.

Суддя О. В. Ференчук

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Миколайовича, 28.10.1991 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по об-
винувальному акту внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016220000001040 від 
24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, у підготовче судове за-
сідання призначене на 16 січня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І.  
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї  
П’ятирічки), 18 (корпус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі Дудіна Миколи Миколайо-
вича.

20 листопада 2017 року Краснокутським районним судом Харківської області було 
ухвалено заочне рішення по цивільній справі №627/896/17 за позовом Соколовського 
Олексія Миколайовича до Соколовської Людмили про розірвання шлюбу, згідно яко-
го позовні вимоги задоволені.

Копію заочного рішення Краснокутського районного суду Харківської області мож-
на отримати в канцелярії суду за адресою: вул. Охтирська, №15, смт Краснокутськ,  
Харківська область.

Суддя В. А. Каліберда

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє про зміну 
власника наступного нерухомого майна:

– Квартира №87 за адресою: м. Ки-
їв, проспект Героїв Сталінграда, будинок 
12-Є. З 13.10.2017 р. вищезгадане май-
но належить АБ «УКРГАЗБАНК» на пра-
ві власності.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації труб насосно-
компресорних, спирту метилового, діетиленгліколю.

Аукціон відбудеться 11 січня 2018 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Горошко І.Я. (235-

17-42), Топко Т. В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-

сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває цивільна справа  
№ 585/3875/17, провадження № 2/585/1158/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ОТП Факторинг Україна» до Іванової Олени Павлівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає до суду Іванову Олену 
Павлівну, 14.01.1973 року народження, останнє відоме місце проживання: Сумська область, м. Ромни, вул. 
Маяковського, 69, кв. 109, як відповідачку по справі на 28 грудня 2017 року о 15 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області в  
м. Ромни по вул. Соборній, 12, каб. № 1. Головуючий суддя Яковець О. Ф. (р.т. 05448-2-17-70).

У разі неявки відповідачки Іванової О. П. у судове засідання справа буде розглядатися в її відсутність на 
підставі наявних у ній доказів.

Дублікат свідоцтва на право власності на 
житло за адресою: м. Київ, вул. Празька, буд. 
22-а, кв. 78, що належить Мазорчук Кири-
ло Анатолійович, виданого Дніпровською ра-
йонною в м. Києві державною адміністрацією 
25.12.2003 р. (Розпорядження № 59-666), ду-
блікат виданий 24.04.2007 p., згідно з розпоря-
дженням № 175, вважати втраченим.

Представництво іноземної компанії «LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Ко. KG» 

(ідентифікаційний код 26580733) повідомляє, що Свідоцтво про реєстрацію Представ-

ництва іноземної компанії «LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Ko. KG» №ПІ-3456 від 

23.03.2005 року, виданий Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції 

України, є недійсним, у зв’язку з його втратою.

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Кралевського Євге-
на Олександровича, останнє місце проживання: вул. Шкільна, 26, смт Березанка Миколаївської об-
ласті, у судове засідання в цивільній справі за позовною заявою Пустовойтенко Валентини Григо-
рівни до Кралевського Євгена Олександровича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, що відбудеться 15 січня 2018 року о 10.30 год. у приміщенні 
Березанського районного суду за адресою: вул. Центральна, 58, смт Березанка Миколаївської об-
ласті, зала судових засідань № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Гапоненко Н. А.

23.10.2017 року Білокуракинським ра-
йонним судом Луганської   області було ви-
несено заочне рішення по цивільній справі 
№409/1174/17 за позовом Рябко Юлії Воло-
димирівни до Рябка Олександра Сергійови-
ча про стягнення аліментів. Вимоги позива-
ча задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Вольчан-
ського Івана Михайловича, місце перебування яко-
го невідоме, останнє місце проживання — м. Івано-
Франківськ, вул. Левинського, 29А, по справі за по-
зовом Вольчанської Оксани Володимирівни до Воль-
чанського Івана Михайловича про розірвання шлю-
бу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 29 
грудня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Репнік Наталію Сергіївну, останнє ві-
доме місце проживання якої: м. Київ, вул. Вербиць-
кого, 14, кв. 82, у судове засідання, яке відбудеться 
31 січня 2018 року о 15.00 годині за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в судовому 
розгляді цивільної справи за позовом Репніка Олек-
сандра Вікторовича до Репнік Наталії Сергіївни про 
розірвання шлюбу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відачка вважається повідомленою про день, час та 
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа 
може бути розглянута за її відсутністю.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідан-
ня зобов’язана повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє про виклик обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України Васькіна Олександра Миколайо-
вича, 25.01.1976 року народження, який зареєстрований 
за адресою: місто Щастя, квартал Енергетиків, 19, кв. 14 
Новоайдарського району Луганської області, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2018 року 
о 09 год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Васькіна О. М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя В. Ломакін

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє, що розгляд цивільної справи  
№ 369/230/17 за позовом Клочкової Аліни Олексан-
дрівни до Клочкова Іллі Марковича, Райваховського 
Юрія Григоровича, треті особи: Служба у справах ді-
тей та сім’ї Києво-Святошинської районної держав-
ної адміністрації, приватний нотаріус Києво-Свято-
шинського районного нотаріального округу Київ-
ської області Герасимів Юлія Вадимівна, про визнан-
ня недійсними договорів купівлі-продажу нерухомо-
го майна відбудеться 31 січня 2018 року об 11 год. 
00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Усатова Д. Д. у приміщенні Києво-Святошин-
ського районного  суду Київської області за адресою: 
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа 
буде розглядатись за їхньої відсутності на підставі 
наявних у ній доказів.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коротов-
ських Ірину Дмитрівну, як боржника в судове засі-
дання по цивільній справі № 2-2446/09 за заявою То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо-
ва компанія «Довіра та Гарантія» про видачу дублі-
ката виконавчого листа та поновлення пропущено-
го строку для пред’явлення виконавчого докумен-
та до виконання по справі 2-2446/09 за позовом ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» до Коротовських І. Д. про 
стягнення заборгованості, що відбудеться 26 грудня 
2017 року о 09.10 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Первомайський міськрайонний суд Харківської 
області (суддя Кочнєв О. В.) викликає відповідачку 
Третьякову Олесю Володимирівну, 28.05.1988 року 
народження, місце реєстрації якої невідомо, останнє 
відоме місце реєстрації: Харківська область, м. Пер-
вомайський, 3 мікрорайон, буд. 4, кв. 89, у судове за-
сідання, призначене на 27 грудня 2017 року о 10 го-
дині 45 хвилин по цивільній справі 632/1360/17, про-
вадження №2/632/723/17 за позовом ТОВ «ФК «Єв-
ропейська агенція з повернення боргів» до Третья-
кової Олесі Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором №500370072 від 
11.05.2013 року, укладеним між ПАТ «Альфа-банк» 
та Третьяковою Олесею Володимирівною.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Пер-
вомайський, вул. Бугайченка, 34, зал судових засі-
дань №4.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області повідомляє про виклик обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Лук’янова Сергія Ві-
кторовича, 01.06.1969 року народження, уродженця 
та жителя міста Дебальцеве Донецької області, вули-
ця Пушкіна, 9, кв. 38, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 25 січня 2018 року о 09 год. 15 хв. 
у залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лук’янова С. В. у су-
дове засідання, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Бонда-
ренка Сергія Олександровича, Кравчук Інни Григорівни, Кравчука 
Сергія Степановича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідачі у цивільній справі № 233/4802/17 Бонда-
ренко Сергій Олександрович, 07.11.1987 р.н., зареєстрований у 
м. Дебальцеве Донецької області, вул. Курчатова, буд. 20; Крав-
чук Інна Григорівна, 16 вересня 1970 р.н., Кравчук Сергій Степа-
нович, 01.02.1968 р.н. зареєстровані у м. Дебальцеве, вул. Фур-
манова, буд. 35, викликаються в судове засідання на 08.30 год. 
28 грудня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
їхньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Представництво іноземної компанії «LOHMANN 
ANIMAL HEALTH GmbH & Ко. KG» (ідентифікаційний код 
26580733) повідомляє, що відповідно до рішення За-
гальних зборів учасників «LOHMANN ANIMAL HEALTH 
GmbH» (Німеччина) від 01.06.2017 було прийнято рішен-
ня про припинення діяльності Представництва іноземної 
компанії фірми «LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Ko. 
KG» шляхом його закриття (ліквідації).

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги про-
тягом двох місяців з дня опублікування цього повідо-
млення про припинення діяльності Представництва іно-
земної компанії «LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Ko. 
KG» в результаті закриття (ліквідації).

Письмові вимоги приймають за адресою: 02167,  
м. Київ, вул. Милославська, 45, кв. 248.

Уповноважена особа: Пуртов Олексій Юрійович  
(тел. 067 217 13 18). Юрист: Петруня Артем Васильович 
(тел. 067 243-12-39).

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської об-
ласті викликає відповідачів Яременка Ростислава Миколайови-
ча та Яременко Людмилу Миколаївну (останнє відоме місце про-
живання: м. Кременчук, пров. Л. Толстого, буд, 26, кв. 18), у су-
дове засідання по цивільній справі № 524/6315/17,  провадження  
№ 2/524/2472/17 за позовом Яременка Руслана Миколайовича до 
Яременка Ростислава Миколайовича, Яременко Людмили Мико-
лаївни про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Судове засідання призначено на 11 год. 00 хв. 9 січня 2018 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5, к. 25.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідачів Яременка Ростислава Миколайови-

ча та Яременко Людмили Миколаївни справа буде розглянута за 
відсутності цих осіб з ухваленням відповідного рішення на під-
ставі наявних у справі доказів.

Вказані особи зобов’язані повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання та зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С. Г. Нестеренко

Збаразький районний суд Тернопільської облас-
ті по цивільній справі за позовом Сагат Тетяни Ми-
ронівни до Сагата Сергія Васильовича про розірван-
ня шлюбу, викликає в судове засідання Сагата Сергія 
Васильовича, як відповідача, який зареєстрований 
за адресою: с. Залужжя, вул. Ополянка, буд. 36 Зба-
разького району Тернопільської області, на 09 годи-
ну 27 грудня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зба-
разького районного суду Тернопільської області за 
адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 
Тернопільської області, суддя Левків А. І.

Збаразький районний суд Тернопільської області 
пропонує Сагату С. В. надати всі наявні у нього дока-
зи на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутністю Сагата С. В.

Про причину неявки Сагат С. В. повинен повідо-
мити суд.

Білогірський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає як відповідачку Хіміну (Ковалевську) Ві-
кторію Василівну, 28 березня 1980 року народження, 
зареєстровану: вул. Заводська, 2, кв. 22, смт Оржів 
Рівненського району Рівненської області, по цивіль-
ній справі №669/912/17 за позовом Ковалевської Ні-
ни Василівни до Хіміної (Ковалевської) Вікторії Васи-
лівни, Ковалевського Андрія Юрійовича про позбав-
лення батьківських прав, третя особа: Орган опіки та 
піклування Білогірської районної державної адміні-
страції Хмельницької області.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2018 року 
о 15 год. 00 хв. у приміщенні Білогірського районно-
го суду Хмельницької області по вул. Шевченка, 42 
в смт Білогір’я Хмельницької області. В разі неявки 
Хіміної (Ковалевської) В. В., справа буде слухатися 
за її відсутності на підставі доказів, які є в матеріа-
лах справи.

Суддя Н. С. Бараболя
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В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Мама-
назарова Ігоря Алімовича у вчиненні кримінального  
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров 
Ігор Алімович, 22.05.1964 р.н., у підготовче судове 
засідання, яке призначено на 09 год. 00 хв. 11 січня 
2018 року та відбудеться в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізь-
ка область.

Суддя Морока С. М.

Малинський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 11603, Житомирська обл., м. Малин, пл.Соборна, 6а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.01.2018 о 09:00 до Клопота Ігор Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 11633, Житомирська обл., Ма-
линський р-н, с. Українка, вул. Добровольчих батальйонів,  
буд. 53) справа № 283/2112/17, суддя Міхненко С. 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.

Компаніївський районний суд Кіровоградської області 
повідомляє, що 11.01.2018 року о 10.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, селище Компаніїв-
ка Кіровоградської області, 28400, відбудеться розгляд 
цивільної справи № 391/667/17 за позовом Чури Любо-
ві Савелівни до Біркіна Євгена Васильовича та Публічно-
го акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 
в особі Компаніївського відділення публічного акціонер-
ного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про повер-
нення грошових коштів, набутих без достатньої право-
вої підстави. В судове засідання викликається відповідач 
Біркін Євген Васильович. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя І. М. Мумига

Любарський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 13100, Житомирська обл., смт Любар, вул. Лені-
на, 36) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  27.12.2017 о 10:00 до Поляков Денис Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 13153, Житомирська 
обл., Любарський р-н, с. Бичева, вул. Садова, буд. 25) справа  
№ 282/1145/17, суддя Вальчук 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.

Сокальський районний суд Львівської області ви-
кликає відповідача Панас Сергія В’ячеславовича в су-
дове засідання по розгляду цивільної справи за по-
зовною заявою Панас Ігоря В’ячеславовича до Панас 
Сергія В’ячеславовича про визнання особи такою, 
що втратила право на користування жилим примі-
щенням, яке відбудеться 28 грудня 2017 року об 11 
год. 30 хв. у приміщенні Сокальського районного су-
ду за адресою: м. Сокаль, пл. Січових Стрільців, 19 
Львівської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглядатись без його участі.

Суддя Л. Ю. Фарина

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровелич-
ківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться  09.01.2018 о 08:30 до Серцова Ка-
терина Вікторовна (останнє відоме місце реєстрації: 27030, 
Кіровоградська обл., м. Помічна, вул. Перемоги, буд. 99а) 
справа № 387/1056/17, суддя Цоток 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.

Менський районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Шарико Валерія Яковича (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Деснянська, 6, с. Локнис-
те Менського району Чернігівської області) по цивіль-
ній справі 738/1472/17, № провадження 2/738/554/2017 
за позовом Московка Богдана Миколайовича до Шари-
ко Валерія Яковича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться о 10.00 год. 18 січ-
ня 2018 року в приміщенні суду за адресою: вулиця Сі-
верський шлях, № 146, місто Мена Чернігівської облас-
ті, 15600, під головуванням судді Сова Т. Г. У разі неяв-
ки особи, яка викликається, справу буде розглянуто за 
її відсутності на підставі наявних доказів в матеріалах 
справи.

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Поліщука Григорія Михайловича (остан-
нє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні, Пол-
тавська область, вулиця Портова, 3, квартира 115), 
як відповідача в судове засідання у цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Поліщука Григо-
рія Михайловича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 15 січня 2018 року о 10 
год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі 
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 13.03.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/10541/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Федоріненка Олександра 
Васильовича про стягнення боргу, яким позовні ви-
моги задоволені, стягнуто заборгованість за кредит-
ним договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 23.03.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/16719/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Бухонкіна Іллі Володими-
ровича про стягнення боргу, яким позовні вимоги за-
доволені, стягнуто заборгованість за кредитним до-
говором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Половинка В. О.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 29 січня 2017 ро-
ку о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Литви-
ненка Дмитра Володимировича, місце реєстрації: До-
нецька область, Старобешівський район, с. Придорож-
нє, вул. 60 років Жовтня б. 23 як відповідача в цивільній 
справі № 328/2859/17 за позовом ПАТ «Родовід Банк» в 
особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб на засідання тимчасової адміністрації 
Шевченко A. M. до Литвиненка Дмитра Володимировича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Погрібна О. М.

Комсомольський міський суд Полтавської області 
викликає Лісовського Артема Олеговича (останнє ві-
доме місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтав-
ська область, вулиця Миру, 8, квартира 316), як від-
повідача в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Лісовського Арте-
ма Олеговича про стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 15 січня 2018 року о 09 год. 
40 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 17.01.2017 року було ухвалено зао-
чне рішення по цивільній справі 426/11344/16-ц за 
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Мірошнікова Віта-
лія Олександровича про стягнення боргу, яким по-
зовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за 
кредитним договором та витрати за сплату судово-
го збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 22.03.2017 року було ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі 426/14143/16-ц за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» до Порядіна Павла Васильовича, Голова-
чова Геннадія Олександровича, Головачової Валентини 
Олексіївни про стягнення боргу, яким позовні вимоги за-
доволені, стягнуто заборгованість за кредитним догово-
ром та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду 
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги 
через Сватівський районний суд Луганської області че-
рез десять днів з дня публікації оголошення.

Суддя Река А. С.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/11338/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Медянікова Сергія Мико-
лайовича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський   районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Пожиленкову Олену Миколаївну (остан-
нє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні, Пол-
тавська область, проспект Героїв Дніпра, 8, кварти-
ра 5), як відповідачку в судове засідання у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «ПриватБанк» до Пожи-
ленкової Олени Миколаївни про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться 15 січня 2018 
року о 10 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 
17. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої 
відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 31.03.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/10572/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Неживого Антона Леоні-
довича про стягнення боргу, яким позовні вимоги за-
доволені, стягнуто заборгованість за кредитним до-
говором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/11359/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Шестакової Ольги Сергіїв-
ни, Шестакова Станіслава Леонідовича про стягнен-
ня боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто 
заборгованість за кредитним договором та витрати 
за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 18 січня 2018 року о 15.00 годині 
в приміщенні Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: 85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка обвинува-
ченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Марченка Олексія Миколайовича (остан-
нє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні, Пол-
тавська область, вулиця Добровольського, 9, кварти-
ра 108), як відповідача в судове засідання у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційного банку «ПриватБанк» до Марченка 
Олексія Миколайовича про стягнення заборгованос-
ті. Судове засідання відбудеться 15 січня 2018 року 
о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Пол-
тавська область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. 
У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності.

Суддя О. В. Солоха

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 6 груд-
ня 2016 року по цивільній справі №426/12508/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Огаркова Геннадія Ігоровича про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення про задоволення позовних 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 3 бе-
резня 2017 року по цивільній справі №426/10582/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Янковського Едуарда Едуардовича 
про стягнення заборгованості, було винесено заочне 
рішення про задоволення позовних 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 10 бе-
резня 2017 року по цивільній справі №426/15702/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Ардашева Володимира Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості, було винесе-
но заочне рішення про задоволення позовних 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 О. М. Попова

Білозерський районний суд Херсонської області повідо-
мляє, що 28 грудня 2017 року о 15 год. суддя Сокирко Л. М. 
буде розглядати цивільну справу за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Зоріної Світ-
лани Володимирівни, Зоріна Олександра Олександровича 
про звернення стягнення на іпотечне майно. Зоріна Світла-
на Володимирівна та Зорін Олександр Олександрович ви-
кликаються в судове засідання як відповідачі. В разі неяв-
ки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута 
за їхньої відсутності за наявними в ній доказами. Крім того, 
суд роз’яснює відповідачам їхній обов’язок повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська обл., смт Білозерка, вул.  
Д. Яворницького, 97, тел./факс: 247 33 9 42.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Звєрєва Андрія Вячеславовича, 
17.05.1984 року народження, остання адреса реєстрації 
якого: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Седова, 111, 
як відповідача по цивільний справі за позовом Звєрє-
вої Дар’ї В’ячеславівни до Звєрєва Андрія Вячеславови-
ча про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої 
дитини, розгляд якої відбудеться 05.01.2018 р. о 09.00 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31, каб. 10.

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

Суддя О. М. Томілін

Сахновщинський районний суд Харківської області ви-
кликає представника ПАТ «Племзавод ім. 20-річчя Жовтня» 
с. Сугарівське (Жовтень) Сахновщинського району Харків-
ської області, в судове засідання як відповідача по цивільній 
справі за позовом Козуб Оксани Миколаївни до ПАТ «Плем-
завод ім. 20-річчя Жовтня» про визнання недійсним дого-
вору оренди землі, що призначено на 28 грудня 2017 року о 
10.00 годині в приміщенні суду: смт Сахновщина Харківської 
області, вул. Шмідта, 8.

У разі неявки відповідача до суду на зазначений день і час 
без поважних причин, або неповідомлення суду про причини 
неявки, а також ненадання раніше не поданих доказів справа 
буде розглянута за відсутності відповідача та на підставі на-
даних по ній доказів.

Суддя О. С. Нестеренко

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Киричук Ларису Петрівну, Кірічук Ольгу Іванів-
ну, що судом у судовому засіданні о 08 годині 40 хвилин 
18 січня 2018 року буде розглядатися цивільна справа 
№203/2564/17 за позовною заявою ТОВ «ОТП Факторинг 
Україна» до Киричук Лариси Петрівни, Кірічук Ольги Іго-
рівни про звернення стягнення на предмет іпотеки. (Суд-
дя Католікян М. О.). Вам необхідно з’явитись на зазначе-
ний час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська: 
пр. Пушкіна, буд. 29, каб. 9, для участі у розгляді цивіль-
ної справи особисто, або направити до суду свого пред-
ставника з належним чином оформленою довіреністю. У 
разі неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність з 
ухваленням заочного рішення.

Білозерський районний суд Херсонської області повідо-
мляє, що 23 січня 2018 року о 9 год. суддя Сокирко Л. М. бу-
де розглядати цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» до Зоріної Світлани Во-
лодимирівни, Зоріна Олександра Олександровича про звер-
нення стягнення на іпотечне майно. Зоріна Світлана Володи-
мирівна та Зорін Олександр Олександрович викликаються в 
судове засідання як відповідачі. В разі неявки відповідачів 
у судове засідання, справа буде розглянута за їхньої відсут-
ності за наявними в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює 
відповідачам їхній обов’язок повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Д. 
Яворницького, 97, тел./факс: 247 33 9 42.

Великоолександрівський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Перший легіон», що 28.12.2017 року о 09.00 год. Вели-
коолександрівським районним судом Херсонської області за 
адресою: смт В. Олександрівка, вул. Ярмаркова, 11 Херсон-
ської області, буде проводиться попередній судовий розгляд 
цивільної справи за позовом Ялаєва Олександра Хамідуло-
вича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший 
легіон» про стягнення середнього заробітку за час затрим-
ки розрахунку. Представник даної організації викликається 
в суд як відповідач.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгляну-
то у відсутність представника відповідача по наявним мате-
ріалам.

Суддя В. О. Коваль

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4 Вінницької об-
ласті) на 11 годину 30 хвилин 10 січня 2018 року, як 
відповідач викликається Дець Василь Васильович по 
цивільній справі за позовом Деця В’ячеслава Васи-
льовича до Деця Василя Васильовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування при-
міщенням.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута в її відсутність, на підставі наявних доказів.

Суддя Вергелес В. О.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Ки-
їв, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає 
на 12.04.2018 р. о 14 год. 00 хв. Кебу Ніну Василів-
ну як відповідачку в цивільній справі №760/9659/17 
(№2/760/4430/17) у справі за позовом Тюпи Володи-
мира Васильовича до Кеби Ніни Василівни про стяг-
нення боргу, 3% річних та процентів за договором 
позики.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідачки.

Суддя Коробенко С. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
МЕТА ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЛАНУЄМОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз»,  ідентифікаційний код 19355384, юри-
дична адреса якого: 03150, м.Київ, Голосіївський р-н, вул.Антоновича (Горько-
го), буд.68, одним з засновників якого є ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України,  пла-
нує впровадити  технічне  переоснащення Лабораторії підготовки поверхні компо-
нентів турбін під нанесення керамічного покриття (корпус ІЦ) м.Київ, вул. Ракет-
на, 24, 26 на власних виробничих площах, в межах земельної ділянки 71635 кв.м, 
що розташована в адміністративних межах Голосіївської районної у місті Києві 
держадміністрації.Технічне переоснащення Лабораторії здійснюється для впрова-
дження нових технологій при виробництві компонентів турбін, які відповідають 
міжнародним стандартам за рахунок впровадження нового сучасного техноло-
гічного обладнання для проведення експериментальних науково-дослідних робіт. 
Технічне переоснащення  буде впроваджено без  реконструкції об’єктів підприєм-
ства в цілому, без зміни  цільового і технічного призначення і зі збереженням іс-
нуючих несучих конструкцій.

ЗАХОДИ ЩОДО  ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
 З метою вивчення громадської думки в  ЗМІ «Урядовий кур’єр»  №110(5979) 

від 16.06.2017 р. було оголошено про проведення громадських слухань щодо пи-
тання техпереоснащення лабораторії підготовки поверхні компонентів турбін  під 
нанесення керамічного покриття (корпус ІЦ) м.Київ, вул. Ракетна, 24, 26 на влас-
них виробничих площах. Відповідно до інформації Голосіївської районної у міс-
ті Києві держадміністрації №100-12927 від 24.07.2017 р негативних відгуків, про-
позицій та зауважень на публікацію не надійшло. Громадські сухання відбулися 
20.07.2017 р. На слуханнях було представлено демонстраційні матеріали по пер-
спективному техпереоснащенню та «Заяву про екологічні наслідки» за матеріала-
ми ОВНС на паперовому та магнітному носіях. На слуханнях було винесено  пози-
тивне рішення відносно планованої діяльності ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» 
і запропоновано питання встановлення фактичної межі СЗЗ вирішити з залучен-
ням фахівців МОЗ України відповідно п. 5.9. ДСП 173-96, з  проведенням лабора-
торних досліджень стану забруднення атмосферного повітря в зоні розташуван-
ня об’єкта. Матеріали громадських слухань було розміщено на сайті Голосіївської 
РДА. «Заяву про екологічні наслідки» оприлюднено в ЗМІ «Урядовий кур’єр» після 
отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від ДПССУ 
№602-123-20-4/37212 від 01.12.2017 р. щодо встановлення СЗЗ.  

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.
ВПЛИВ НА ЗЕМЛЮ, ФЛОРУ, ФАУНУ.

Територія облаштована, впорядкована, озеленена, додаткового озеленення не 
потребується. Земляні роботи даним проектом не передбачені. Знесення зелених 
насаджень проектом також не передбачається.  Земельна ділянка   знаходиться в 
промисловій зоні м. Києва. Флора — типова для регіону. Рослинність представле-
на травянистими рослинами: подорожник середній, порей повзучий, осот польо-
вий, лебеда біла, камчатка та інші. Тваринний світ представлено: птахи — жайво-
ронок, перепел та інші; комахи — перепончатокрилі (джмелі, мурахи), твердокри-
лі (різні види жуків), чешуйчатокрилі (метелики) та інші; ссавці — миші польові, 
кроти та інші. На території заповідні зони відсутні, зон перспективних до заповіда-
ння немає, тому спеціальні заходи по охороні тваринного світу і гідробіонта не пе-
редбачені проектом. На діючих промислових об’єктах можна спостерігати як тва-
рини, птахи, комахи мирно співіснують з людиною та її техногенною діяльністю. 
Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. 
Масштабність забруднюючого впливу складає — ступінь небезпечності — без-
печний з кратністю перевищення 0,0 часток ГДК, процент перевищення 0,0. Зни-
ження концентрацій ЗР в приземному шарі атмосфери передбачено влаштуван-
ням аспіраційних вентсистем, та приточно-витяжної загально обмінної вентиляції, 
що обумовлює розведення концентрацій ЗР до нормативних, внаслідок чого мож-
на зробити висновок, що  наднормативне забруднення землі, пригнічення флори 
і фауни не спостерігатиметься. Прийняті рішення по поводженню з відходами ви-
робництва. Територія спланована, асфальтована.

ВПЛИВ НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Інженерно-господарче обслуговування ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» 

здійснюється відповідно договору №НП-05-17 від 03.01.2017 р. між спожива-
чем та субспоживачем. Водоспоживання споживача 589 м3/добу, в тому числі 
ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» — 53,58 м3/добу, водовідведення  стічних вод 
ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» — 12,855 м3/добу, з них 7,32 м3/добу госп-
побутових, виробничих — 11,08 м3/добу. Так як лабораторія існуюча, то і водо-
споживання і водовідведення після техпереоснащення не зміниться.Таким чином 
кількісні та якісні зміни в водовідведенні не матимуть місця. Стічні води відво-
дяться існуючою мережею на існуючу каналізаційну насосну станцію з випуском 
на вул.Лисогірську вип.№1,КК-11 з наступним відведенням на міські очисні спо-
руди з циклом повної біологічної очистки. Охорона поверхневих вод забезпечу-
ється за рахунок каналізування об’єкта. Охорона підземних вод забезпечується 
за рахунок планування території її асфальтування. Зливові стічні води відводять-
ся в існуючу мережу зливової каналізації на існуючі ЛОС. Аварійні скиди не здій-
снюються, так як мережі розраховані на прийом всієї кількості стічних дощових 
вод. Каналізаційна мережа розрахована на прийом максимальної кількості госп-
побутових стічних вод. Організоване належним чином складування та зберігання 
відходів виробництва, твердих побутових відходів.

 ВПЛИВ НА ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН
ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

      Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин  в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами по об’єкту в цілому — валові викиди від 
існуючого виробництва дж.1-24 складають 0,45196 т/рік, валові викиди від за-
проектованого виробництва дж. 25, 26 складають 0,000304 т/рік. Сумарні валові 
викиди після техпереоснащення — 0,45227 т/рік.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТА ЗГІДНО  
З ПРИРОДООХОРОННИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ.

У період експлуатації основними заходами є:
–  безаварійна експлуатація та утримання в належному стані, проїздів, газонів, 

території проммайданчика в цілому; 
– відведення стічних госппобутових та виробничих вод у повному об’ємі;
– складування та зберігання відходів, своєчасне їх вивезення, поводження з 

відходам згідно закону України «Про відходи»;
– контроль за забрудненням атмосфери на джерелах викидів;
– впровадження системи управління охорони навколишнього природного се-

редовища, тобто розроблення системи заходів постійно діючих на підприємстві і 
направлених на охорону навколишнього середовища від забруднення.

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ВЕДЕННЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    ЗГІДНО З   ПРИРОДООХОРОННИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ.

Генпроектувальник  ПАТ «Хімнафтомашпроект» в особі ГІПа Кельїна О. Д.
ТОВ «НВФ Екоплюс» — виконавець ОВНС в особі директора Вардіміаді Л. М. за-

безпечує розробку проекту згідно з нормами і правилами охорони навколишньо-
го середовища і вимогами екологічної безпеки. 

   Замовник в особі директора Стасюка В. П. забезпечує експлуатацію об’єкта 
згідно з екологічними вимогами:

– згідно закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. зі 
змінами  — отримати зміни до дозволу на викиди ЗР в атмосферне повітря при 
введенні в дію об’єкта;

– провести паспортизацію вентсистем та ПГОУ, вести журнали ПОД-1,  
ПОД-2, ПОД-3.

– провести атестацію робочих місць.
Замовник  — ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» в особі директора  Стасюка В. П. 

забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта, згідно з нормами і правилами охоро-
ни праці, з урахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишньої при-
родного середовища, за що несе відповідальність у порядку, встановленому дію-
чим законодавством України.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса суду: 39800, 
Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірняків, 17) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

16.01.2018 о 09:30 до Чугаєв Сергій Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Моло-
діжна, буд. 4, кв. 16/3-6) справа № 534/1662/17, суддя Куц Т. О.

 16.01.2018 о 10:30 до Старостін Микола Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. 
Строни, буд. 6, кв. 42) справа № 534/1667/17, суддя Куц Т. О.

16.01.2018 о 13:30 до Павленко Олександр Сергійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. 
Леніна, буд. 43, кв. 22) справа № 534/1657/17, суддя Куц Т. О.

 16.01.2018 о 08:30 до Чугаєва Людмила Анатоліївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. 
Молодіжна, буд. 4, кв. 16/3-4) справа № 534/1660/17, суддя Куц Т. О.

16.01.2018 об 11:30 до Кайдалова Ганна Фадеївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Кон-
ституції, буд. 10/5, кв. 45) справа № 534/1663/17, суддя Куц Т. О.

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

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

Посольство Ізраїлю
Київ

Суд у сімейних справах                      Справа про усиновлення
в місті Рішон Ле-Ціон                        №24264-10-17        

  Кому: Миколі Мацькевичу, номер посвідчення особи: 314577826
 У справі: неповнолітнього, дата народження 05/02/2000
 Ми повідомлюємо Вас про те, що 19/10/17 року поважною суддєю Суду у сімейних 

справах в місті Рішон Ле-Ціон Рівкою Макаєс було прийняте рішення про те, що відносно 
Вас були виконані умови статей 13(А)(4) і (5) Закону про усиновлення від 5741 – 1981 ро-
ку, і неповнолітній проголошується дитиною, яка підлягає усиновленню, без обмеження 
наслідків усиновлення, після того, як було доказано, що цього вимагають інтереси дитини.

 Ви маєте право оскаржити рішення протягом 15 днів з моменту його публікації в газеті.
 (-) 
Лілах Бренер
Уповноважена з питань усиновлення

Долинський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 28500, Кірово-
градська обл.,  м. Долинська, вул. Нова, 110) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

27.12.2017 о 09:15 до Байрамова Яна Ельшадівна (останнє відоме місце реє-
страції: 28505, Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Маловодяне, вул. Лугова, 
буд. 2) справа № 388/792/17, суддя Баранський Д. М.

28.12.2017 о 08:45 до Левковський Олег Борисович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, буд. 80, кв. 57) 
справа № 388/813/17, суддя Баранський Д. М.

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

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08300, Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

26.12.2017 о 15:00 до Сурчевський Дмитро Васильович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Лютнева, буд. 12, кв. 116) 
справа № 359/6406/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

26.12.2017 о 14:00 до Янченко Наталія Юріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Котовського, буд. 83а, кв. 8) справа 
№ 359/5750/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

26.12.2017 об 11:30 до Пригода Олександр Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 08360, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Любарці, вул. Енту-
зіастів, буд. 14) справа № 359/2752/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

26.12.2017 о 14:30 до Жуков Роман Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 08362, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Герасименка Кос-
тя, буд. 185, кв. 15) справа № 359/1761/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

26.12.2017 о 12:00 до Петренко Микола Валентинович (останнє відоме місце 
реєстрації: 08360, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лобарці, вул. Леніна, буд. 
54а, кв. 28) справа № 359/3263/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

30.01.2018 о 15:30 до Сивий Сергій Йосипович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Петропавлівське (Петрівське), 
вул. Центральна, буд. 12) справа № 359/1495/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Дубровицький районний суд Рівненської обл. (адреса суду: 34100, Рівненська обл., 
м. Дубровиця, вул. Воробинська,22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

11.01.2018 об 11:00 до Мисько Віталій Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 17122, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Козари, вул. Бондарі, буд. 37) справа  
№ 741/172/17, суддя Сидоренко З. С.

17.01.2018 о 09:10 до Базилевич Олег Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Вінниченка, буд. 17) справа  
№ 560/749/17, суддя Сидоренко З. С.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

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

25.12.2017 о 09:45 до Харченко Андрій Геннадійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Лісового, буд. 38,  
кв. 10) справа № 211/3559/17, суддя Ткаченко С. В.

09.01.2018 о 10:45 до Ткачик Сергій Дмитрович (останнє відоме місце реє-
страції: 50103, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіо-
ра), буд. 103, кв.52) справа № 211/4019/17, суддя Ткаченко С. В.

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

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідачів, а са-
ме: Литвина Олександра Миколайовича, 2 серпня 1960 року народження, остан-
нім відомим місцем проживання якого є: м. Остер, вул. К.Маркса, б. 111 Козе-
лецького району Чернігівської області; Литвин Людмилу Сергіївну, 25 червня 
1971 року народження, останнім відомим місцем проживання якої є: м. Остер, 
вул. К.Маркса, б. 111 Козелецького району Чернігівської області; Скідан Тетяну 
Володимирівну, 25 січня 1963 року народження, останнім відомим місцем про-
живання якої є: м. Київ, вул. Бориспільська, б. 28, кв. 70, і Скідана Валерія Сте-
пановича, 9 липня 1960 року народження, останнім відомим місцем проживання 
якого є: м. Київ, вул. Княжий Затон, б. 3, кв. 68, у судове засідання на 09.00 годи-
ну 26 грудня 2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чер-
нігівської області) щодо розгляду заяви представника Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» Кравченка А.В. про 
заміну стягувача на правонаступника у цивільній справі № 2-1015/2009 за позо-
вом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва в особі Чернігівської обласної ди-
рекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Чернігова до Литвина Олександра Ми-
колайовича, Литвин Людмили Сергіївни, Скідан Тетяни Володимирівни і Скідана 
Валерія Степановича про розірвання кредитного договору та дострокове стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомле-
ними про день, час і місце розгляду справи. В разі неявки відповідачів у судове 
засідання справа може бути розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Соловей В. В.

Снятинський районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 78300, Іва-
но-Франківська обл., м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 56) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 11.01.2018 о 10:05 до Кіцул Андрій Михайлович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 78300, Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Костянтина 
Воєводи, буд. 1і, кв. 1) справа № 351/2009/17, суддя Калиновський М. М.

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

Дубенський міськрайонний суд Рівненської обл. (адреса суду: 35600, Рівненська 
обл., м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

12.02.2018 о 09:00 до Чипчур Жанна Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 
35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, буд. 18) спра-
ва № 559/2149/17, суддя Ралець Р. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Летичівський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 31500, Хмель-
ницька обл., смт Летичів, пров. Шкільний, 4а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 06.02.2018 о 12:00 до Бачинська Інна Ігорівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 31500, Хмельницька обл., с. Летичів, вул. Гагаріна, буд. 10) справа  
№ 678/1063/17, суддя Лазаренко А. В.

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

Красилівський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 31000, Хмель-
ницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  27.12.2017 о 09:20 до Скиба Людмила Миколіївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 31062, Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Хотьківці, вул. Шев-
ченка, буд. 10) справа № 677/233/17, суддя Вознюк Р. В.

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

Великолепетиський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74500,  
Херсонська обл., смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7-А) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться  27.12.2017 об 11:00 до Григорян Размік Жораєвич (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74530, Херсонська обл., Великолепетиський р-н,  
с. Князе-Григорівка, вул. Адамяна, буд. 3) справа № 649/773/17, суддя Мамаєв В. А.

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

Козятинський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22100, Ві-
нницька обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 64) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  26.12.2017 о 08:30 до Берлов Сергій Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 22163, Вінницька обл.,  Козятинський р-н, с. Самгородок, -) 
справа № 133/1423/17, суддя Сєчко В. Л.

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

Дзержинський районний суд м.Харкова (адреса суду: 61202, Харківська обл., 
м. Харків, пр-т Перемоги, 52-В) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
05.02.2018 о 09:30 до Діденко Микола Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Цілиноградська , буд. 22/39а) спра-
ва № 638/14265/17, суддя Шишкін О. В.

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

Маньківський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 20100, Черкась-
ка обл., смт Маньківка, вул. Леніна, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
27.12.2017 о 09:00 до Шишлов Сергій Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 20132, Черкаська обл., Маньківський р-н., с.Іваньки, вул. Першотравне-
ва, буд.17) справа № 701/1104/17-ц, суддя Костенко А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.
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Сумська -3  -8 0  -5 Дніпропетровська -2  -7 +2  -3
Закарпатська -2  -7 -2  +3 Одеська -2  -7 -1 +4
Рівненська -4  -9 0  -5 Миколаївська -2  -7 -1 +4
Львівська -4  -9 0  -5 Херсонська -1  -6 -1 +4
Івано-Франківська -4  -9 0  -5 Запорізька -1  -6 -1 +4
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Чернівецька -4  -9 0  -5 Луганська -1  -6 +2  -3
Тернопільська -4  -9 0  -5 Крим +1  -4 +2  +7 
Вінницька -4  -9 0  -5 Київ -5  -7 -2  -4
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Уся соціалка — в одному кейсі
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. На 
що найчастіше скаржать-
ся громадяни, які звертають-
ся до владних інстанцій, щоб 
отримати ту чи ту адміністра-
тивну послугу?

Звісна річ, на черги. Цей 
неприємний рудимент, що за-
лишився нам у спадок від ми-
нулих часів, виявився навіть 
живучішим від звички святку-
вати Різдво після Нового ро-
ку.

І тоді, і нині так звана жи-
ва черга під кабінетом навіть 
найменшого за рангом чи-
новника — омана горезвіс-
ної зрівняйлівки. Бо як можна  
урівняти в  правах того, хто 
прийшов в одну із соціальних 
установ свого міста чи сели-
ща, як мовиться, ні світ, ні зо-
ря і,  вистоявши кілька годин, 
зрештою отримав можли-
вість зайти на прийом, і того, 

хто завітав сюди пізніше, от-
же, йому доведеться ще зга-
яти тут чимало часу?!

Останніми роками, коли 
муніципальні служби розпо-
чали відкривати центри на-
дання адмінпослуг (ЦНАПи), 
їхнім відвідувачам трохи по-
легшало, бо принаймні дея-
кі послуги можна тепер отри-
мати в одному приміщенні. 
Та черги до «єдиного вікна»  
передусім у містах не надто 
зменшилися.

У Кам’янському на Дніпро-
петровщині міська влада та-
кож задумала поліпшити гро-
мадянам доступ до соціаль-
них послуг і навіть розпоча-
ла зводити для цього новий 
офіс, де планували зібрати 
під одним дахом різні служ-
би соціального спрямування. 
Та раптом плани  муніципалів 
зазнали кардинальних змін. 

Як розповів заступник 
Кам’янського міського голови 
Олександр Чернишов, під час 

навчальної поїздки до Німеч-
чини він і його колеги запози-
чили в тамтешніх управлінців 
цікаву технічну ідею. Повер-
нувшись додому, вони з міс-
цевими айтішниками розро-
били спеціальну програму, з 
допомогою якої більшість по-
слуг  можна швидко та якіс-
но отримати будь-де — вдо-
ма, в лікарні, у віддаленому 
від центру місці.

— Відтепер, отримавши за-
явку через мобільний зв’язок, 
наш соціальний працівник, — 
каже пан Олександр, — з ди-
во-валізкою прямує до літньої 
людини, в багатодітну сім’ю 
чи, приміром, до медичного 
стаціонару. 

Уся інформація про соці-
альний статус заявника у 
нього із собою. Кейс вміщує 
ноутбук, сканер, принтер, 
через нього можна на міс-
ці отримати потрібні довід-
ки та розрахуватися банків-
ською карткою, якщо йдеться 

про платну послугу. І, звісна 
річ, отримати квитанцію. Про-
цес  надання послуги фіксує 
відео камера, тобто керівни-
цтво може «без відриву» від 
свого кабінету проконтролю-
вати працівника. 

«Наші громадяни, — веде 
далі заступник міського го-
лови, — задоволені цією но-
вацією, особливо літні люди, 
ті, хто живе в приміській зоні. 
Віднедавна таку мобільну по-
слугу поширили і на місцевих 
підприємців, які також не лю-
блять черг».

Додамо лишень, що згада-
на вище практика Кам’янської 
міської ради «Забезпечення те-
риторіальної доступності адмі-
ністративних послуг для грома-
дян і бізнесу»  цьогоріч отрима-
ла загальнодержавне  визна-
ння через відповідний конкурс 
вітчизняного Мінрегіону. А Ра-
да Європи ще й  нагороди-
ла її авторів своєю відзнакою 
«Престиж».

Книжка, в якій оживають герої
КАЗКА НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. Перше українське видання  
з доповненою реальністю презентували в Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Нове  видання «Аліси 
в країні див» з допо-

вненою реальністю Льюїса 
Керролла презентували  в 
Центральній міській бібліо-
теці імені В.Г. Бєлінського. 
Ілюстратором книжки ста-
ла відома українська ху-
дожниця харків’янка Єв-
генія Гапчинська. Малюн-
ки оживають завдяки вико-
ристанню спеціального мо-
більного додатка, і маленькі 
читачі можуть побачити мі-
ні-мультфільми.

Як розповіла директор 
Центральної міської бібліо-
теки Світлана Передерій, 
нова книжка з українським 
перекладом і доповненою 
реальністю дуже сподоба-
лася юним читачам.

«Діти хором відповіда-
ли на запитання віктори-
ни, сміялися і фотографу-
вали ілюстрації з доповне-
ною реальністю. Вони до-
бре знають цю казку, її сю-
жет і головних героїв. І не 
лише за фільмом: у відпо-
відях звучали цитати з ді-
алогів саме книжкових ге-
роїв. Це приємно і радісно. 
Наші діти читають. Отже, 
книжка матиме попит», — 
зазначила Світлана Пере-
дерій. 

Самобутні персонажі ху-
дожниці Євгенії Гапчин-
ської — зворушливі, наїв-
ні, кумедні та дуже милі на-
дають знаменитій казці ан-
глійського письменника ду-
шевності й затишності. Її 
Аліса зовсім не схожа на 
жодну свою попередницю. 
Це чарівна дівчинка з ро-
жевими щічками і круглим 
личком, проте вона особли-
ва, тому й подорож у краї-

ну див у її компанії буде не-
звичайною.

«Аліса в країні див» — 
особливий твір, загадка, 
яку кожен має розгадати, 
де кожна подія може ма-
ти безліч трактувань. Йо-
го образи абсурдні, фантас-
тичні й дуже неоднознач-
ні, а це відкриває необме-
жені можливості для уяви 
художника, тому працюва-
ти над ілюстраціями до цієї 
книжки було особливо ці-
каво. Моя Аліса відрізня-
ється від всіх своїх попере-
дниць, вона інша. Можли-
во, мої ілюстрації дадуть 
змогу під іншим кутом по-
дивитися на добре знайо-
мих і улюблених героїв, по-
новому побачити сюжет са-
мої казки, адже якоюсь мі-
рою мої герої розповідають 
власну історію»,  — каже 
Євгенія Гапчинська.   

Ця книжка  — перше 
українське видання з допо-
вненою реальністю. Під час 
презентації частину накла-
ду подарували дітям геро-
їв АТО  і представникам ін-
ших пільгових категорій.

Розпізнати картинку, що оживає, допоможе спеціальна 
позначка з кроликом, який біжить 

Запоріжці показали 
на Донбасі 
пізнавальну виставу 

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ПРОСВІТНИЦТВО. Запорізький академічний обласний те-
атр юного глядача за підтримки департаменту культури, туриз-
му, національностей та релігій облдержадміністрації долучив-
ся до започаткованого Міністерством культури всеукраїнсько-
го проекту культурної інтеграції «Український Донбас». Актори 
привезли на схід, у селище міського типу Станиця Луганська, 
веселу пізнавальну виставу «Україна — це ми».

Це динамічна пригодницька історія  з перетвореннями, за-
плутаними обставинами та несподіваними рішеннями захо-
пила дітей, розкрила перед глядачами міфологічний світ кра-
їни, красу й самобутність української спадщини, показала ди-
вовижних героїв. Запорізьким митцям вдалося захопити увагу 
і підкорити серця глядачів. Після  перегляду лунали доброзич-
ливі відгуки, побажання побачити інші вистави театру. Колек-
тив Запорізького академічного театру юного глядача запроси-
ли ще виступати у Станиці Луганській.

— Всеукраїнський проект культурної інтеграції «Україн-
ський Донбас» передбачає проведення культурних заходів у 
Донецькій і Луганській областях із залученням митців і твор-
чих колективів з усіх областей України, а також установ, під-
порядкованих Міністерству культури, — коментує директор 
департаменту культури, туризму, національностей та релігій 
Запорізької ОДА Владислав Мороко. —  Дуже важливо, що 
запорізькі митці привітали і підтримали наших співгромадян, 
які живуть в умовах війни. У межах проекту вже два роки мис-
тецькі колективи з усієї України відвідують великі міста, ма-
лі містечка й села Донецької і Луганської областей. Водно-
час творчі колективи Донецької та Луганської областей пре-
зентують свою творчість для всієї країни, беручи участь у 
культурно-мистецьких акціях інших областей. Проект «Укра-
їнський Донбас» передбачає проведення різних соціальних 
акцій, спільних семінарів і науково-практичних конференцій, 
конкурсів, телемостів, онлайн-уроків, майстер-класів та інших 
заходів, які об’єднують представників різних областей. У йо-
го межах триває збір та передача книжок українською мовою, 
науково-популярних видань з історії Української держави, її 
культури, Збройних сил України бібліотекам Донецької та Лу-
ганської областей.

Перші читачі вже у захваті


