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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 грудня 2017 року
USD 2788.4304 EUR 3296.7613 RUB 4.7575 / AU 351439.83 AG 4504.71 PT 251516.42 PD 283025.69

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

ТАК ТРИМАТИ ВИРОБНИЦТВО

4 Завдяки впровадженню 
квот на радіо частка 
пісень державною мовою 
порівняно з 2015 роком 
подвоїлася

Гендиректор ПАТ «Турбоатом» 
Віктор Суботін розповів «УК», 
як підприємству вдається 
ставати переможцем багатьох 
тендерів, і не лише вітчизняних
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Голова Верховної Ради щодо довгоочікуваного 
законопроекту про реінтеграцію Донбасу  
(пленарний тиждень триватиме з 16 по 19 січня) 

Шоколад 
за європейськими 
нормами

СТАНДАРТИ. З 1 січня 2018 року в Україні почнуть дія-
ти нові вимоги до продукції з какао та шоколаду, які будуть 
обов’язковими для всіх виробників. Про це розповіла заступ-
ниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга 
Трофімцева, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Європейські вимоги поширюються на всі види шоколадних 
виробів. «Наприклад, у темному шоколаді обов’язково має бути 
не менше 35% какао-продуктів у перерахунку на суху речовину; 
в молочному — понад 25%, та не менше 14%, власне, молочних 
продуктів; білий шоколад має містити не менше 20% какао-мас-
ла та понад 14% молочних продуктів», — розповіла посадовець. 

Так само чітко, за її словами, прописано вимоги й до шоко-
ладних цукерок та інших продуктів з використанням шоколаду. 
Якщо ж продукт не відповідатиме встановленим вимогами, то 
він не називатиметься «шоколадом» чи «шоколадним», а на-
зиватиметься «солодкий батончик» чи «глазурована цукерка».

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

11,667 млрд   
у гривневому еквіваленті залучив 

до держбюджету Мінфін на плановому 
щотижневому аукціоні з розміщення 

облігацій внутрішньої державної позики 

«Переконаний: 
ми наступний пленарний 

тиждень розпочнемо 
з розгляду закону про 

деокупацію, про визнання 
Росії агресором».

Циклон і люди: 
хто кого?
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НЕГОДА. Відновлювальні роботи в областях, які постраждали 
від снігу та паводку, ведуться спільними зусиллями 
місцевої влади та рятувальних служб

Укрзалізниця готується до змін
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Наступного року компанія повинна освоїти 
18 мільярдів гривень, виділених на інфраструктурні проекти

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Передостанню середу 2017 ро-
ку Прем’єр-міністр Володи-

мир Гройсман відкривав разом із 
українськими пластунами. Вони 
традиційно принесли до Будин-

ку уряду Віфлеємський вогонь 
— символ любові й добра. Гла-
ва уряду вітав українців з почат-
ком Новорічних і Різдвяних свят, 
бажаючи в ці дні кожному ста-
ти добрішим. До найменших гос-
тей він звертався словами: «Для 
мене велика честь прийняти цей 

вогонь. Хочу подякувати за те, 
що ми зберігаємо традиції. Нехай 
Новорічні й Різдвяні свята бу-
дуть затишними й теплими. Хай 
кожен в ці дні стане добрішим».

Потім він говорив про подо-
лання наслідків снігопадів у за-
хідних та центральних облас-

тях України, нагадуючи, що си-
туація потребує координації 
дій та відповідальності керівни-
ків органів центральної та міс-
цевої влади. «Завжди за склад-
них погодних умов у нас виника-
ють проблеми. Це зрозуміло, але 
що важливо? Наскільки адек-

ватно всі, хто мають обов’язок 
навести лад, реагують, чи во-
ни просто споглядають, чи во-
ни швидко мобілізують зусил-
ля і приборкують ситуа-
цію. Я наголошую на тому, 
що буду вимогливим, зо-
крема до влади на місцях. 2
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Золочівський районний суд Львівської області ви-
кликає Базилевича Ігоря Петровича, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: м. Золочів, вул. 
Б.Хмельницького, 9/90, Львівської області, та Ви-
соцького Миколу Володимировича, останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання: м. Золочів, вул. 
С.Стрільців, 51/2 Львівської області, як відповідачів 
по справі № 445/2174/16, (2/445/396/17) за позовом 
ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Базилевича Ігоря Петро-
вича, Висоцького Миколи Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.01.2018 року о 
14.00 год. у приміщенні Золочівського районного су-
ду Львівської області (Львівська область, м. Золочів, 
бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута 
в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

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

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань № 13, 15.02.2018 року о 
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні по обвинуваченню 
Мухутдінова Дмитра Михайловича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений: 
Мухутдінов Дмитро Михайлович, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: АР Крим, Кіровський 
район, м. Старий Крим, вул. Жовтнева, 148.

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

Справа розглядатиметься у складі головуючого 
судді Іванченка Я. М., суддів Каленяка Р. А., Коваль-
чук Л. В.

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

мляє, що 02.02.2018 року о 14.30 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні № 42016020420000138 за обвинувачен-
ням Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Тол-
мачов Євген Вікторович, 15.01.1974 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 21.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я .М., 
Гриневича В. С.

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

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань № 13, 26.02.2018 року о 
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні по обвинуваченню Ка-
ширіна Алліка Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений 
Каширін Аллік Вікторович, який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Не-
стерова, 29, кв. 44.

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

Справа розглядатиметься у складі головуючого 
судді Іванченка Я. М., суддів Жмудя О. О., Коваль-
чук Л. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) 12.03.2018 р. о 09.00 год. розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Мостового Сергія Олександровича за ст. 258-3 ч. 
1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

Суддя Літовка В.В.

У зв’язку з втратою службового посвідчення серії КВ № 000507, дій-

сного до 15.04.2020 р. на ім’я Паладія Андрія Миколайовича, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю № 908 від 26 січня 

1996 року на ім’я Семенюк Віталій Васильович, 
вважати недійсним.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 49099, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м 
Червоний Камінь, вул. Коробова, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться  22.12.2017 о 09:15 до Авакян Ірина Артурівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 49128, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Проектна, буд. 24, кв. 1) справа № 205/4816/17, суд-
дя Остапенко Н. Г. 

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну 
справу 227/3579/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Устинова Станіслава Олександровича, Лисенко Ірини 
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Викликаються на 29 грудня 2017 року о 08.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи 
відповідачі Устинов Станіслав Олександрович, 5 лютого 1984 року народження, уродженець села Хрустова Кам’янського району, Молдова, 
Лисенко Ірина Володимирівна, 26 листопада 1958 року народження, уродженка міста Фарши Самаркандської області, Узбекистан.

Відповідачам пропонується подати письмові пояснення по суті позову та за наявністю заперечення проти позову та докази. У випадку не-
прибуття, вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кошля А.О.

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

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

Номер лота: F11G7233- F11G7241
F11G7246- F11G7250

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

03.01.2018; 18.01.2018; 01.02.2018; 15.02.2018;
01.03.2018; 16.03.2018; 30.03.2018; 16.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/30197-asset-sell-id-141796
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/30206-asset-sell-id-141827

Номер лота: F11GL7268- F11GL7317
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 13.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/30207-asset-sell-id-141828

Номер лота: F11GL7318- F11GL7372
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 14.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/30205-asset-sell-id-141826

Інститут економіко-правових досліджень
Національної Академії наук України

оголошує з 26 грудня 2017 року конкурс на заміщення наступних вакантних посад  
наукових працівників Інституту:

– завідувача відділу економіко-правових проблем містознавства (1 вакансія);
– завідувача відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (1 ва-

кансія);
– старшого наукового співробітника сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень відділу 

проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави (1 вакансія).
Для заміщення вакантної посади завідувача відділу економіко-правових проблем містознавства 

обов’язковою умовою є наявність наукового ступеня доктора чи кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.06.01, стажу наукової роботи не менше 10 років, наукові публікації за відповідним напрямом роботи відділу.

Для заміщення вакантної посади завідувача відділу проблем господарсько-правового забезпечення еконо-
мічної безпеки держави обов’язковою умовою є наявність наукового ступеня доктора чи кандидата юридич-
них наук, стажу наукової роботи не менше 10 років, наукові публікації за відповідним напрямом роботи відділу.

Для заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника обов’язковою умовою є наявність або нау-
кового ступеня доктора чи кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 та наукові публікації за відповід-
ним напрямом роботи відділу, або за відсутності наукового ступеня наявність вищої освіти, стажу наукової роботи 
не менше 10 років за спеціальністю 12.00.04 та наукові праці за відповідним напрямом роботи відділу.

Згідно з п. 9 Положення «Про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті еконо-
міко-правових досліджень НАН України» особа, що бажає взяти участь у конкурсі подає наступні документи:

а) заяву на ім’я директора Інституту;
б) анкета наукового працівника та автобіографія;
в) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку;
г) список наукових праць і винаходів, завірені в установленому порядку.
Документи, що підтверджують встановлені умовами конкурсу вимоги, подаються кандидатами в місячний 

термін після опублікування даного оголошення ученому секретарю Інституту, копії документів завіряються від-
ділом кадрів Інституту.

Адреса Інституту: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф. 201. Тел. (050) 776-90-07.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О.В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 766/5095/17 за обвину-
ваченням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 
1976 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Херсон, 
вул. Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області від 2 жовтня 2017 року роз-
гляд кримінального провадження за обвинуваченням 
Шестакова Костянтина Вікторовича проводиться в по-
рядку спеціального судового провадження (in absentia) 
за відсутності обвинуваченого.

Згідно з ухвалою Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області від 5 грудня 2017 року по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Шестакова 
Костянтина Вікторовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
було проведено підготовче судове засідання та призна-
чено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина 
Вікторовича в судове засідання на 26 грудня 2017 року о 
13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корпус 2.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Єфімюк Ірину Олексіївну, 22.09.1960 р.н., заре-
єстровану в м. Сорокине (Краснодон) Луганської об-
ласті, яка мешкає за адресою: м. Сорокине, вул. Ар-
тема, 9/22, як обвинувачену в кримінальному прова-
дженні за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Судове засідання відбудеться 26.12.2017 року о 
16.10 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдженні, обвинувачена вважається на-
лежним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя О.В. Семенко

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер спра-
ви 1-кп/243/444/2017) за обвинуваченням Трубіцина 
Павла Григоровича, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л.Є викликає обвинува-
ченого: Трубіцина Павла Григоровича, 27.08.1972 ро-
ку народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: м. Горлівка, вул. Матросова, 108, кв. 61, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 15 січ-
ня 2018 року о 13 годині 15 хвилин у залі судового 
засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Роздільнянський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 67400, Одеська обл., м. Роздільне, вул. Леніна, 37а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  22.12.2017 о 10:30 до Трунов Юрій Валерійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 67450, Одеська обл., Розділь-
нянський р-н, с. Кучурган, вул. Матросова, буд. 23) справа  
№ 511/2496/17, суддя Ільяшук А. 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.

Коростишівський районний суд Житомирської області 
(адреса суду: Житомирська область, місто Коростишів, ву-
лиця Героїв Небесної Сотні, 52) викликає відповідача у справі 
за позовом Зелінської Людмили Вячеславівни про розірван-
ня шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 26.12.2017 р. 
о 09.00 годині, до Зелінського Дмитра Георгійовича (остан-
нє відоме місце проживання: Житомирська область, Корос-
тишівський район, село Бобрик, вулиця Лісова, 6), справа 
№280/841/17. Суддя Щербаченко І.В.

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

Чугуївський міський суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63500, Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Лені-
на, 2) повідомляє, що по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк 22.11.2017 до Прочуха-
нов Сергій Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 63525, Харківська обл., Чугуївський р-н, 
сел. Малинівка, вул. Соіча, буд. 1, кв. 28) справа  
№ 636/3086/17, суддя  Оболєнська С. А. було ухва-
лено заочне рішення, позовні вимоги задоволено по-
вністю або частково.

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

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судо-
вого засідання № 6, суддя Цуранов А.Ю) викликає як відповідача Дідика Павла Анатолійовича по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Дідика Павла 
Анатолійовича про стягнення заборгованості, розгляд вищезазначеної справи призначено на 4 січ-
ня 2018 року о 14 год. 10 хв. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання на 09 год. 00 хв. 15 січня 2018 року та 09 год. 00 хв. 22 січ-
ня 2018 року як відповідача Котелевиць Валерія Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. За-
водська буд. 1, кв. 80, по цивільній справі №319/1595/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» до Ко-
телевиць Валерія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення на позов та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній дока-
зами.

Суддя Хамзін Т.Р.

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє Санчес Роа 
Хусто Мануеля, 17.12.1963 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Харківська область, Зміївський район, с. Слобожанське, вул. 
Ярослава Мудрого, буд. 13, кв. 18, про проведення судового засідання 
по цивільній справі за позовом Санчес Роа Тетяни Веніамінівни до Сан-
чес Роа Хусто Мануеля про розірвання шлюбу. Судове засідання відбу-
деться 26 грудня 2017 року о 12 годині 45 хвилин у приміщенні Зміїв-
ського районного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Зміїв, вул. Адміністративна, №6, зал судового засідання №3.

В разі неявки відповідача Санчес Роа Хусто Мануеля в судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у 
ній доказів та буде постановлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В.В.

Виноградівський районний суд Закарпатської області викликає Йов-
ні Федора Федоровича та Сандуленко Раду Володимирівну як відпові-
дачів у цивільній справі за позовом Волошина Андрія Федоровича до 
Йовні Тетяни Іванівни, Штефанка Івана Вікторовича, Йовні Федора Фе-
доровича, Штефанко Марії Іванівни, Сандуленко Ради Володимирівни, 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – 
Буківська сільська рада Виноградівського району Закарпатської облас-
ті, про визнання осіб такими, що втратили право користування житло-
вим приміщенням, у судове засідання, призначене на 26.12.2017 року о 
09.00 год. у залі судових засідань Виноградівського районного суду за 
адресою: м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідачів на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Бак М.Д.

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд 
справи за позовом Нагородної Алли Володимирівни до Нагородного Свя-
тослава Вікторовича про стягнення аліментів на неповнолітню дитину від-
будеться 22.01.2018 р. о 09.30 год. (резервна дата 26.01.2018 р. о 09.30 
год.) у приміщенні Гайсинського районного суду Вінницької області за 
адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47, Вінницької області.

У випадку неявки без поважних причин у судове засідання відповіда-
ча Нагородного Святослава Вікторовича, справу може бути розглянуто 
без нього, останнє відоме зареєстроване місце проживання якого було 
за адресою: с. Кисляк Гайсинського району Вінницької області, а пові-
домлене позивачем місце проживання відповідача за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Архітектора Старова, 4ж/40.

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

Запорізький районний суд Запорізької обл. (адреса 
суду: 69089, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Істомі-
на, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

 22.01.2018 о 09:00 до Костенко Наталія Антонівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70431, Запорізька обл., 
Запорізький р-н, с. Новостепнянське, вул. Гагаріна, буд. 
162, кв. 3) справа № 317/2168/17, суддя Сакоян Д. І.

 22.01.2018 о 09:30 до Бабак Віктор Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70441, Запорізька обл., За-
порізький р-н, с. Біленьке, вул. Нова, буд. 14) справа  
№ 317/2251/17, суддя Сакоян Д. І.

 24.01.2018 о 09:45 до Богатирьова Лілія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 70454, Запорізька 
обл., Запорізький р-н, с. Малокатеринівка, вул. Пушкі-
на, буд. 74а) справа № 317/2166/17, суддя Сакоян Д. І.

 24.01.2018 о 09:30 до Іванов Іван Євгенійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70454, Запорізька обл., Запо-
різький р-н, с. Малокатеринівка, вул. Калініна, буд. 11) 
справа № 317/3235/17, суддя Сакоян Д. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Сороку Павла Анатолійовича (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Шевченка, буд. 96, кв. 12, м. Ніжин 
Чернігівської області, 16600) як відповідача по цивільній справі 
№740/3017/17 за позовом Бабенка Олександра Павловича до Со-
роки Павла Анатолійовича про визнання особи такою, яка втра-
тила право користуватися житловою площею. Судове засідання 
відбудеться о 12.20 год. 17 січня 2018 року в приміщенні суду 
за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення 
про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи, тому в разі неявки в судове засідання спра-
ва буде розглянута у відсутності відповідача на підставі зібраних 
по ній доказів.

Суддя Ковальова Т.Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 

19.09.1976 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 15 год. 00 хв. 17 січня 2018 року до Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. № 2 (2-й пов.), го-
ловуючий – суддя Піндрак О.О., судді: Антонюк О.В., 
Трембач О.Л., конт. тел. (0382) 76-28-40), для прове-
дення судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікітіна Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Брилю Григорію Олександровичу, 

01.03.1979 року народження, громадянину України, уроджен-
цю с. Першозванівка, Лутугинського р-ну, Луганської області, 
зареєстрованому за адресою: Луганська область, Лутугинський 
р-н, м. Лутугине, вул. Некрасова, 33, кв. 58, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 26.12.2017 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управління ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях, за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до старшого слідчо-
го слідчого відділу 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Кременчуцькому Д.І., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22017130000000256.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровеличків-
ка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 15.01.2018 о 08:30 до Кісільова Олена Робер-
тівна (останнє відоме місце реєстрації: 27000, Кіровоградська 
обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, пров. Новий, буд. 5, 
кв. 22) справа № 387/1094/17, суддя Цоток В. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дні-
пропетровської області викликає Капусту Наталію 
Василівну в судове засідання як відповідача у справі 
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Капусти Ната-
лії Василівни про стягнення боргу кредитором спад-
кодавця, яке призначене на 11-00 год. 30.01.2018 ро-
ку за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Ухтомського, 23. 
каб. № 404, зал № 7.

У разі неявки справа буде розглянута за відсутніс-
тю відповідача.

Суддя Науменко Я.О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Бобрової Марії Михайлівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка у справі – Боброва Марія Михайлів-
на викликається на 23 січня 2018 року о 08.45 годи-
ні та на 29 січня 2018 року о 08.15 годині до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О.О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Симонова Олександра Генійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач у справі – Симонов Олександр Генійо-
вич викликається на 28 грудня 2017 року об 11.00 
годині та на 10 січня 2018 року о 09.00 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Шиян В.В.

Володимир-Волинський міський суд Волинської 
області (м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдач-
ного, 24, каб. 202) викликає на 26.12.2017р. об 11 
год. 00 хв. Панька Юрія Олеговича, як відповідача 
у цивільній справі №154/3027/17(№2/154/1082/17) 
у справі за позовом Шелепіни Олени Євгенівни до 
Панька Юрія Олеговича про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів. Роз’яснюється 
право подати суду заперечення проти позову. У ра-
зі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Суддя Н.В. Пікула

Новобузький районний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача Пташни-
ка Миколу Болеславовича за позовом Пташник Юлії 
Олександрівни, про розірвання шлюбу на 18 січня 
2018 р. о 10 год. 00 хв. у зал судових засідань №1 
Новобузького районного суду Миколаївської області 
за адресою: м. Новий Буг, вул. Ярослава Мудрого, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час і місце розгляду справи, а у 
разі його неявки позов може бути розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Н.О. Васильченко

Голуб Анатолій Юрійович, останнє відоме міс-
це проживання: м. Коломия, вул. Моцарта, 76 Іва-
но-Франківської області, викликається до Коломий-
ського міськрайонного суду Івано-Франківської об-
ласті на 11 год. 00 хв. 5 лютого 2018 року як відпо-
відач для розгляду цивільної справи № 346/4196/17 
за позовом Герасимчук Тетяни Григорівни до Голуба 
Анатолія Юрійовича, третя особа: Орган опіки та пі-
клування Коломийської міської ради Івано-Франків-
ської області про зміну розміру аліментів та позбав-
лення батьківських прав.

У разі відсутності відповідача справа буде розгля-
нута без його участі.

Суддя Беркещук Б.Б.

Лавриненко Світлана Дмитрівна, 13.09.1962 р.н., остан-
нє відоме місце проживання якої: Донецька область, м. Бі-
лицьке, вул. Миру, 16/6, викликається до Добропільського 
міськ районного суду Донецької області як відповідачка по 
цивільній справі № 227/3566/17 за позовом Лавриненка Ана-
толія Олександровича, Лавриненко Катерини Тимофіївни до 
Лавриненко Світлани Дмитрівни про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщенням. Су-
дове засідання відбудеться 09.01.2018 року об 11.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 10. У разі неявки відпо-
відачки до суду справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній матеріалів.

Суддя Хандурін В.В.

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 11.10.2017р. по цивільній справі № 417/4444/17 за 
позовною заявою Литвинової Аліни Сергіївни до Литвинова 
Дмитра Володимировича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Марківської районної державної адміністрації Луганської 
області про стягнення аліментів та надання дозволу на ви-
їзд дитини за кордон без згоди батька до досягнення дити-
ною повноліття було ухвалено заочне рішення, позовні ви-
моги задоволені частково. (Суддя Дідоренко А.Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Марківським районним су-
дом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви 
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цієї заяви.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа за позовом Ламберг 
Лідії Анатолівни до Ламберг Олени Анатоліївни, третя особа: 
Служба у справах дітей Броварської районної в м. Бровари 
державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав. 
Суд викликає як відповідачку по справі: Ламберг Олену Ана-
толіївну, останнє відоме місце проживання: вул. Поштова, 2, 
смт Велика Димерка Броварського району Київської області.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 30 хв. 22 січня 2018 
року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідачки справа буде розглянута за 
її відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
апеляційної скарги Жовноватюк Ольги Аркадіївни на 
рішення Деснянського районного суду м. Києва від 8 
вересня 2011 року за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Кредитпромбанк» до Ситник Марії 
Володимирівни, Жовноватюк Ольги Аркадіївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Киє-
ва (вул. Солом’янська, 2а) 18 січня 2018 року о 15 го-
дині 00 хвилин.

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

Суддя В.В. Саліхов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Укра-
їни» до Тишкіна Віталія Віталійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач по справі: Тишкін В.В., який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ермишина, 
30/57, викликається на 12 січня 2018 року о 13 годині 00 хви-
лин до суду в каб. № 212, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися в його відсутність.

Суддя О.П. Харченко

Миронівський районний суд Київської облас-
ті викликає відповідача Шепітка Костянтина Васи-
льовича на судовий розгляд цивільної справи ЄУН 
371/1372/17 за позовом Шепітко Наталії Петрівни до 
Шепітка Костянтина Васильовича про зміну розміру 
аліментів, який відбудеться о 10 годині 00 хвилин 4 
січня 2018 року в приміщенні Миронівського район-
ного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А.С. Поліщук

В Ірпінський міський суд Київської області на 
15.01.2018 р. о 15 год. 30 хв. (справа № 367/5764/17), 
викликається Лящук Тарас Григорович по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укргазпромбанк» від імені якого діє в.о. упо-
вноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укргазпромбанк» Во-
лошук І.Г. до Лящука Тараса Григоровича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки шляхом визна-
ння права власності.

В разі неявки Лящука Тараса Григоровича (Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде 
розглядатися в його відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає відповідача по справі № 319/1468/17 Воль-
ховського Богдана Олеговича, 03.05.1990 р.н., у су-
дове засідання, яке призначене на 15 годину 00 хви-
лин 10 січня 2018 року, для розгляду цивільної спра-
ви за позовною заявою Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Вольховського Богдана Олеговича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, 
смт Більмак, Більмацького району Запорізької об-
ласті.

Суддя В.О. Мальований

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, 
що 30 листопада 2017 року по цивільній справі  
№ 426/11317/17 за позовом Крука Миколи Андрійо-
вича до Крука Сергія Миколайовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, – було винесене заочне рішен-
ня про задоволення позовних вимог позивача.

Суддя Л.М. Осіпенко

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Настека Леоні-
да Леонідовича, як відповідача в цивільній справі  
№ 328/2892/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Настека Леоніда Леонідовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 12 січня 2018 року о 
09.00 годині та 19 січня 2018 року о 09.00 год. (ре-
зервна дата) у приміщенні Токмацького районного 
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О.Ю.

Гайсинський районний суд Вінницької області повідо-
мляє, що розгляд справи за позовом Органу опіки та пі-
клування Гайсинської міської ради до Цехмейструк Ва-
лерії Русланівни, третя особа: Цехмейструк А.В., про по-
збавлення батьківських прав, відбудеться 27.12.2017 р. 
о 14.00 год. (резервна дата 28.12.2017 р. о 15.00 год.) у 
приміщенні Гайсинського районного суду за адресою: м. 
Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідачки Цех-
мейструк Валерії Русланівни, останнє відоме місце фак-
тичного проживання якої: м. Гайсин, вул. Можайського, 
49 А, без поважних причин, справу може бути розгляну-
то без неї з постановленням заочного рішення.

Суддя О.В. Швидкий

Повістка
11-кп/778/1784/17

Апеляційний суд Запорізької області викликає Іва-
ненка Андрія Олеговича як обвинуваченого, на 14.00 
год. 03.01.2018 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 
162, м  Запоріжжя, за апеляційною скаргою проку-
рора у кримінальному провадженні – Кривцун Оль-
ги Андріївни на ухвалу Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області від 26.10.2017 року. 
Обов’язок – надати паспорт. Поважні причини не-
прибуття на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, на-
слідки неприбуття – в ст.ст.  139,  323, 324, 325, 326, 
327 КПКУ.

Суддя Фомін В.А.

Автозаводський районний суд м. Кременчука (адреса суду: 39614, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 16.01.2018 о 14:15 до Бова Віталіна Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
39622, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 5, кв. 25) 
справа № 524/3880/17, суддя Кривич Ж. О.

 16.01.2018 о 14:00 до Грабовий Едуард Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 36а, гурт.) 
справа № 524/8365/17, суддя Кривич Ж. О.

 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 вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дні-
пропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 19.01.2018 о 10:00 до Мерзлов Микола Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 52331, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с.Дружба, вул.Са-
дова, буд.  9) справа № 178/1550/17, суддя Лісняк В. В.

 19.01.2018 о 10:00 до Чайка Лідія Дмитрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Теплівка, вул. 40 років Пере-
моги, буд. 25) справа № 178/1555/17, суддя Лісняк В. В.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя 
Зінченко А.С.) викликає в судове засідання відповідачку Сезьонову Людмилу 
Миколаївну в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Артема, 208/81, м. Донецьк, 
Донецька область.

Судове засідання призначене на 5 січня 2018 року о 08.10 год. (резервна 
дата на 12.01.2018 року о 08.10 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. № 407.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною зая-
вою Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Герасі-
мова Андрія Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач по 
справі: Герасімов Андрій Володимирович, останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Горлівка, вулиця Корчагіна, будинок № 16, квар-
тира № 2, викликається на 28 грудня 2017 року о 08 годині 00 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т.А.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як відповідачів: Задвер-
нюк Лесю Василівну та Сироту Марину Василівну, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Гнівань, вул. Коцюбинського,74, по справі № 145/1511/17 за позовом Си-
роти Василя Івановича до Задвернюк Лесі Василівни, Сироти Марини Василівни, 
третя особа на стороні позивача Заболотна Ганна Іванівна про визнання осіб таки-
ми, що втратили право на користування житлом, яке відбудеться 18.01.2018 р. о 
09.30 год. у приміщенні Тиврівського районного суду Вінницької області за адре-
сою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району Вінницької області, 23300.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак-

ше справу буде розглянуто в їхню відсутність на підставі наявних у ній доказів.
Суддя А.Г. Мазурчак

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає 
відповідача – Елєкберова Євгена Тофік Оглу (останнє відоме місце проживання: 
м. Кременчук, вул. Перемоги, буд. 8, сек. 16, кв. 1) у судове засідання по цивіль-
ній справі № 524/7782/17, провадження № 2/524/2803/17 за позовом Eлєкберової 
Валерії Костянтинівни до Елєкберова Євгена Тофік Оглу про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 17 січня 2018 року в приміщенні 
суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, к. 25.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача Елєкберова Євгена Тофік Оглу справа буде розгля-

нута за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення на підставі на-
явних у справі доказів.

Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання та зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С.Г. Нестеренко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3  -8 +2  -3 Черкаська -3  -8 +2  -3
Житомирська -3  -8 +2  -3 Кіровоградська -3  -8 +2  -3
Чернігівська -3  -8 +2  -3 Полтавська -3  -8 +2  -3
Сумська -3  -8 +2  -3 Дніпропетровська -3  -8 -2  +3
Закарпатська -3  -8 +2  -3 Одеська -1  -6 -1  +4
Рівненська -3  -8 +2  -3 Миколаївська -1  -6 -2  +3
Львівська -3  -8 +2  -3 Херсонська 0  -5 -1  +4
Івано-Франківська -3  -8 +2  -3 Запорізька 0  -5 -2  +3
Волинська -3  -8 +2  -3 Харківська -1  -6 -2  +3
Хмельницька -3  -8 +2  -3 Донецька 0  -5 -1  +4
Чернівецька -3  -8 -2  +3 Луганська -1  -6 -2  +3
Тернопільська -3  -8 +2  -3 Крим -1  -6 -1  +4 
Вінницька -3  -8 +2  -3 Київ -5  -7 -1  +1

Укргiдрометцентр

-3..-8
2..-3 -3..-8

2..-3

-3..-8
2..-3

-1..-6
-1..4

-1..-6
-1..4

НОВОМУ РОКОВІ НА ЗАМІТКУ.  У Надвечір’я Святого Ми-
колая громада селища  Доброслав — адміністративного центру 
Лиманського району, що на Одещині, зібралася біля незвичай-
ної ялинки. Новорічне дерево зробили з 24 тисяч олівців.

Як зазначила голова Доброславської селищної ради Людми-
ла Прокопечко, на створення незвичної красуні активних гро-
мадівців  надихнув подарунок, який торік зробили вихован-
ці місцевого дитячого садка, — тоді діти зробили ялинку з ко-
льорових олівців, але  значно меншу за розмірами. Цього разу 
олівці збирали всім селищем. Ялинка з різдвяною зіркою сягає 
у висоту  2,5 метра. Чергову звитягу доброславців вже зафіксу-
вали представники Національного реєстру рекордів.

ФОТОФАКТ

Книжка сумської письменниці  
отримала відзнаку ВВС

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Цими днями ого-
лошено кращу книжку року 
за версією  ВВС-2017 у но-
мінації «Дитяча література». 
Нею стала повість сумської 
письменниці Анни Коршуно-
вої «Комп і компанія».

На урочистій церемо-
нії вручення відзнаки пере-
можницю представив голо-
ва представництва ЄБРР в 
Україні Шевкі Аджунер, який 
зазначив, що твір дитячо-
го прозаїка із Сум завоював 
прихильність не тільки журі, 
а й численних юних читачів.  
Анна Коршунова входить 
до складу Сумської облас-
ної організації Національної 
спілки письменників Украї-
ни, вона автор книжок для 
наймолодших читачів, се-
ред яких «Справжні друзі», 

«Фроська — кімнатна фея», 
«Пригоди лицаря Морквица-
ря», «Казкове місто Суми» 
та інші. 

«Комп і компанія» також 
для дітлахів — сучасних і 
креативних, однак, як акцен-
товано у творі, жодна най-
сучасніша техніка не замі-
нить вічних понять дружби, 
взаємовиручки і підтримки. 
За словами письменни-
ці, ця нагорода — аванс 
для натхнення, щоб писа-
ти далі. До слова, повість 
неодмінно матиме літера-
турне продовження, над 
чим авторка вже працює. 
Звання «Дитяча книжка ро-
ку ВВС-2017» передба-
чає матеріальну винагоро-
ду 1000 фунтів стерлінгів у 
гривневому еквіваленті й 
право використання логоти-
пу премії на подальших ви-
даннях. 

На Харківщині 
затримали 
викрадачів людей

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕВЕРТНІ. Організоване злочинне угруповання, яке ско-
ювало розбійні напади й викрадало людей, створили  колиш-
ній правоохоронець і його товариш, який працював у право-
охоронних органах. У справу вони запросили друзів і знайомих. 
Їм інкримінують вчинення трьох жорстоких розбійних нападів 
на харків’ян, зокрема й на відомого лікаря і його сім’ю в берез-
ні 2016 року.  

«Члени угруповання працювали за розробленою схемою: ви-
користовуючи базу МВС, підшукували заможних харків’ян. Во-
ни стежили за ними, роз-
порядком  дня і членами сі-
мей. Потім планували розбій-
ні напади і викрадення. Ко-
жен з учасників групи мав 
обов’язки. Одні розробляли 
злочинні плани, координува-
ли дії учасників угруповання 
та створювали алібі на мо-
мент скоєння злочину, інші 
стежили за жертвами, зби-
рали інформацію про них, 
з’ясовували майновий стан, 
місце проживання тощо. Так 
звані сходки проводили щовівторка. Збиралися в лазні», — роз-
повів начальник відділу прокуратури області Нвер Антонян.

За його словами, організоване злочинне угруповання діяло в 
області з 2015 року. Його члени нападали і викрадали людей, до 
яких застосовували тортури. Правоохоронці встановили 6 потер-
пілих, а сума заподіяної матеріальної шкоди становить понад 3 
мільйони гривень. 

Спіймали зловмисників на гарячому після нападу на одного з 
підприємців. На нього перевертні напали вранці, коли він вихо-
див з дому, побили, зв’язали і катували, доки підприємець не зі-
знався, де зберігає гроші. Потім підозрювані намагалися втекти 
на автомобілі жертви, однак  їх  затримали.

Як повідомили в обласній прокуратурі, на лаві підсудних опини-
лося  шестеро осіб. Уже всі  учасники ОЗГ дають показання слід-
чим. Максимальна санкція статей, які їм інкримінують, передба-
чає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці 
встановили 6 
потерпілих,  
а сума заподіяної 
матеріальної шкоди 
становить понад  
3 мільйони гривень.

У Запоріжжі відбувся різдвяний фестиваль 
важкої атлетики

Євген ЛОГАНОВ 
«Урядовий кур’єр»

ДОСВІД І  МОЛОДЕЧИЙ 
ЗАПАЛ. Щорічний тради-
ційний різдвяний фестиваль 
важкої атлетики, до якого 
входять  відкритий чемпіонат 
Запорізької обласної ФСТ 
«Спартак» серед кадетів до 
13—15 років, обласний тур-
нір пам’яті дворазового олім-
пійського чемпіона Леоніда 
Жаботинського серед юніо-
рів до 18 років та відкритий 
чемпіонат серед молоді, до-
рослих та ветеранів спорту. 
Змагання проводилися під 
патронатом управління моло-
ді, фізичної культури та спор-
ту Запорізької ОДА, обласно-
го відділення НОК України,  
ФСТ «Спартак», Благодійно-

го фонду ім. Леоніда Жабо-
тинського й обласного осе-
редку Федерації важкої атле-
тики України.

За звання найсильніших 
змагалися 145 атлетів — ви-
хованці обласної спеціалізо-
ваної дитячо-юнацької спор-
тивної школи олімпійського 
резерву з важкої атлетики  та 
її відділень з міст Бердянськ, 
Оріхів, села Братське Михай-
лівського району, команда За-
порізької спеціалізованої за-
гальноосвітньої школи-інтер-
нату спортивного профілю, 
спортсмени ДЮСШ «Колос» 
Кам’янсько-Дніпровського ра-
йону, ДЮСШ міст Бердянськ 
та Дніпрорудний.

Начальник управління мо-
лоді фізичної культури та 
спорту Запорізької ОДА На-

талія Власова привітала учас-
ників фестивалю.

— Завдяки професіоналіз-
му, відданості справі та не-
байдужості ми маємо високі 
спортивні результати, — мо-
вила вона. — У всеукраїн-
ському рейтингу за кількіс-
тю балів  важка атлетика по-
сіла перше місце серед пріо-
ритетних видів спорту в За-
порізькій області. Ми пиша-
ємося такими спортсменами 
як дворазовий чемпіон Євро-
пи серед юніорів Дмитро Во-
роновський, срібна призерка 
чемпіонату світу та Європи 
серед юніорів Ганна Панова, 
чемпіон Європи Кирило Пи-
рогов. Це наша олімпійська 
надія в Токіо-2020.

Наталія Власова також 
вручила грамоти кращим 

спортсменам та тренерам 
року. Так, у номінації «Най-
краща спортсменка року» 
перемогла вихованка об-
ласної школи вищої спор-
тивної майстерності Ганна 
Панова. Кращим спортсме-
ном року став також вихо-
ванець обласної школи ви-
щої спортивної майстернос-
ті Кирило Пирогов. Кращи-
ми тренерами визнані: тре-
нер і старший тренер-викла-
дач обласної спеціалізова-
ної дитячо-юнацької спор-
тивної школи олімпійського 
резерву з важкої атлетики 
Олександр Слободянюк та 
Анатолій Орлов. Переможці 
і призери фестивалю наго-
роджені грамотами, медаля-
ми, солодкими подарунками 
та пам’ятними відзнаками.

Анна Коршунова написала для сучасних і креативних 
про вічне
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