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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 вересня 2017 року
USD 2607.9643 EUR 3124.0804 RUB 4.5224 / AU 346220.30 AG 4670.86 PT 255841.30 PD 246713.42

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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РНБО визначила пріоритетні 
напрями, за якими наступного 
року спрямовуватимуть 
кошти військової частини 
державного  бюджету

Тільки у День знань 
дорослі помітили 
аварійний стан школи № 2 
у селі Червона Слобода 
на Черкащині
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Перший віце-прем’єр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі про підготовлений Литвою 
«план Маршалла» для України

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ МИКОЛА ЧЕЧОТКІН: 
«На сході рятувальники 
працюють навіть 
під обстрілами 
терористів…»
Їхня служба відповідальна і важка. Підрозділи ДСНС 

перебувають у цілодобовій готовності для реагуван-
ня на можливі надзвичайні події. І кожна пора року 
приносить виклики. Так, улітку і восени в рятуваль-
ників багато роботи, пов’язаної з пожежами, виявлен-
ням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів, 
ліквідацією наслідків несприятливих погодних умов. 
Узимку це ліквідація наслідків надзвичайних ситу-
ацій, пов’язаних зі сніговими заметами, пожежами в 
житловому секторі. Навесні рятувальники ліквідову-
ють наслідки надзвичайних ситуацій, які виникли че-
рез повені.

Напередодні Дня рятувальника кореспондент «Уря-
дового кур’єра» поспілкувався з головою Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій Миколою 
Ч ЕЧОТКІНИМ про реформування служби й захист са-
мих рятувальників.

Реформування триває

УК Миколо Олександровичу, який напрям роботи служ-
би потребує найбільших зусиль?
— Безумовно, це гасіння пожеж. З початку року пожеж-
но-рятувальні підрозділи територіальних органів 
ДСНС здійснили приблизно 63 тисячі виїздів на га-
сіння пожеж, внаслідок чого врятовано життя по-
над 1300 громадян.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:

ЦИФРА ДНЯ

27 млрд грн  
становить ресурс для фінансування 

житлових субсидій до кінця 
цього року

«Ми говоримо 
про щонайменше п’ять 
мільярдів доларів на рік 
і дуже важливий аспект 
— зростання економіки 

на 6—8 відсотків».

Ядерна КНДР 
може вислизнути 
з-під впливу Москви
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ГЕОПОЛІТИКА. Кремль використовує й підживлює силові амбіції 
Північної Кореї, щоб мати змогу тиснути на Вашингтон

Миротворці ООН мусять бути і на кордоні з Росією
ПОЗИЦІЯ. США підтримують розміщення миротворців на 

Донбасі з широким мандатом, який давав би їм право контро
лювати ситуацію на українськоросійському кордоні. Про це на 
брифінгу для журналістів у Вашингтоні заявила речниця Дер
жавного департаменту Хезер Науерт. 

«Ми переконані, що перспектива миротворчих сил ООН на 
сході України є ідеєю, яку варто розглянути», — сказала дипло
мат. За її словами, Вашингтон вважає, що міжнародні миро
творці — це ймовірний засіб для відновлення українського су
веренітету й територіальної цілісності.

«Однак я хочу чітко наголосити, що такі сили повинні мати 
широкий мандат, щоб забезпечувати мир і безпеку на всій оку
пованій території України, і зокрема на кордоні з Росією, для 
того, щоб уникнути поглиблення або закріплення розподілу 
України», — наголосила Хезер Науерт. При цьому вона зау

важила, що інші європейські країни, зокрема Німеччина, пого
джуються зі США в цьому питанні. А Сполучені Штати, своє ю 
чергою, підтримують роботу «нормандської четвірки», повідо
мляє УНІАН. Вона також нагадала, що нещодавно США при
значили своїм представником у справах України Курта Волке
ра, пояснивши головну мету його діяльності на цій посаді — 
сприяти мінському процесу. 

Хезер Науерт повідомила, що Вашингтон «неодноразово за
кликав Росію забезпечити стійкий режим припинення вогню, 
розвести сили вздовж лінії зіткнення, відвести важке озбро
єння й дозволити повний, безперешкодний та безпечний до
ступ міжнародним спостерігачам зокрема на міжнародний кор
дон». За її словами, США прагнуть відновити територіальну ці
лісність України і захистити українців, незалежно від їхньої «ре
лігії, етнічного походження чи мови, якою вони розмовляють». 
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оголошення

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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» до Стебновського Олександра Володимировича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач Стебновський Олександр Володимирович (за-
реєстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Дніпро-
дзержинська, 16/34), викликається на 18 вересня 2017 ро-
ку на 11.15 год. до суду каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, ви-
кликається в суд через оголошення в пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М.М. Скиба

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Брикало Тетяни Вікторівни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Брикало Тетяна Вікторівна 19.11.1969 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке відбудеться 20 вересня 2017 року о 
16.00 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, 
каб. 8, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Курова О.І.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон  
№ 74СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 20 вересня 2017 року о 13:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним 
обсягом 4900,000 т, ресурс вересня-жовтня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полта-
вагазвидобування»: Позиція № 1: 14 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 560 т, транспортування авто-
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18445,67 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для ав-
томобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління 
з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 35 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, 
заг. обсяг – 1400 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18426,87 
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки 
СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового 
конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 60 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 2400 т, транспорту-
вання залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18506,69 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений 
БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового кон-
денсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 3 лоти, обсяг 1 лота – 40 т, заг. обсяг – 120 т, транспортування автотран-
спортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18276,97 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний 
для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва 
Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 12 лотів, обсяг 1 лота – 35 т, заг. об-
сяг – 420 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  18432,69 грн. в т.ч. 
ПДВ. Термін відвантаження – 21.09.2017 р. — 10.10.2017 р.  За результатами аукціону переможці і прода-
вець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у ве-
ресні-жовтні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послу-
ги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний 
внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) 
заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гаран-
тійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом 
документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 19.09.2017 року о 
18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 
37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в 
аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, 
згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішнь-
му ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична бір-
жа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, 
та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
до Шапошніка Павла Сергійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Шапошнік Павло Сергійович (зареєстрований 
за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 13а/20), 
викликається на 19 вересня 2017 року на 10.40 год. до су-
ду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, 
викликається в суд через оголошення в пресі. З опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності.

Суддя М.М. Скиба

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Севост’янової Олени Вікторівни до Мо-
кріщева Олексія Миколайовича при розірвання шлюбу.

Відповідач Мокріщев Олексій Миколайович (зареє-
стрований за адресою: 83102, м. Донецьк, Ленінський 
проспект 1-а/8), викликається на 20 вересня 2017 ро-
ку на 11.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідо-
ме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя М.М. Скиба

В провадженні Міловського районного суду Луганської області пере-
буває кримінальне провадження № 418/561/17 відносно Ковальчук Га-
лини Леонідівни, 20.10.1970 року народження, обвинуваченої у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Ковальчук Г.Л. зареєстрована за адресою: 2-й Мікро-
район, 24/28, м. Красний Луч, Луганська область.

Для розгляду справи по суті обвинуваченій Ковальчук Г.Л. необхідно 
прибути о 14 годині 30 хвилин 21 вересня 2017 року у підготовче судо-
ве засідання до залу суду за адресою: вул. Центральна, 124, смт Міло-
ве, Міловський район, Луганська область.

Суддя С.І. Чехов

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 

викликає Шевцова Каміля Юрійовича як відповідача в судове засі-

дання по цивільній справі № 426/8878/17-ц за позовом Шевцової 

Ярослави Геннадіївни до Шевцова Каміля Юрійовича про розірвання 

шлюбу, що відбудеться 20 вересня 2017 року о 16.00 год.

Суддя О.М. Попова

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповіда-
ча Нероденка Михайла Станіславовича, який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Суходільськ, вул. Бородіна, буд. 11, кв. 13 в 
судове засідання з розгляду цивільної справи за позовною заявою Не-
роденко Наталії Геннадіївни до Нероденка Михайла Станіславовича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 21 вересня 2017 року о 09 годині 
45 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгер-
ська, 38, каб. 7. У разі неявки в дане судове засідання, справа буде роз-
глянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.О. Краснокутська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Іванової Ганни Прокопівни до 
Мельник Валерія Павловича про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Відповідач по справі Мельник Валерій Павлович, 08.12.1958 року народження, меш-
кає: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пархоменка, 11а, викликається на 19.09.2017 ро-
ку на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом АТ «Ощадбанк» в особі 
філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Чернієнка Андрія Григоровича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Чернієнко Андрій Григорович, 1970 року народження, мешкає: 
м. Жданівка, вул. Квартал, 28/33, 1а-18, викликається на 19.09.2017 року на 09 годину 
00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут Доне-
цької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Буракової Оле-
ни Володимирівни до Буракова Олександра Наумовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Бураков Олександр Наумович, 11.03.1971 року народжен-
ня, (адреса: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 32, кв. 25) виклика-
ється на 19 вересня 2017 року на 08 год. 30 хв. до суду, кабінет № 306, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Суярко Євгенії Ми-
хайлівни до Суярка Артемія Віталійовича про розірвання спадкового договору.

Відповідач по справі Суярко Артемій Віталійович, проживає за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 61/38 викликається в судове засідання, при-
значене на 10 год. 00 хв. 18.09.2017 р., до суду, каб. № 213, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У 
випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О.П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костянти-
нівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом 
Сівокозова Віктора Костянтиновича до Сівокозової Марії Юріївни про розірвання 
шлюбу. Відповідач у справі Сівокозова Марія Юріївна, 26.03.1959 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. Грибиниченко, буд. 6, 
кв. 43, викликається до суду на 20 вересня 2017 року о 08 годині 40 хвилин, каб. 
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костянтинівка, 
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Родовід Банк» до Котлярова Сергія Валерійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі Котляров Сергій Ва-
лерійович, 05.08.1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Де-
бальцеве, вул. Машевська, 79, викликається до суду на 19 вересня 2017 року о 08 годи-
ні 40 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1338/2017 за позовом Гармоньщикової Світла-
ни Миколаївни до Гармоньщикова Миколи Олександровича 
про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житлом. Відповідач у справі Гармоньщиков Микола Олек-
сандрович, 04 травня 1985 року народження, (останнє міс-
це проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Восточ-
на, 86), викликається на 20 вересня 2017 року на 11.00 годи-
ну до суду, зал судового засідання № 1 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя А.Л. Гонтар

Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) виконує до-
ручення грецького суду про вручення судових до-
кументів обвинуваченій Тасіц Олені, на підставі Єв-
ропейської конвенції про взаємну допомогу у кримі-
нальних справах 1959 року. Тасіц Олена, адреса якої 
зазначена: м. Донецьк, бул. Шкільний, буд № 9, квар-
тира № 31, викликається на 18 вересня 2017 року о 
09 год. 30 хв. до суду для вручення пакету докумен-
тів.

З опублікуванням оголошення про виклик Тасіц 
Олена, вважається повідомленою про дату, час і міс-
це вчинення окремої процесуальної дії.

Суддя Владимирська І.М.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження № 234/19177/15-к (прова-
дження № 1-кп/234/439/17) за обвинуваченням віднос-
но Лакомова Дмитра Вікторовича, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Викликається обвинувачений Лакомов Дмитро Вікто-
рович, 13.03.1977 року народження, який зареєстрова-
ний у квартирі 23 будинку 56 по вул. Леніна у м. Макі-
ївка Донецької області, на 18 вересня 2017 року о 14.00 
годині для участі у підготовчому судовому засіданні, яке 
відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 18.

Суддя Карпенко О.М.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Органу опіки та піклування Слов’янської місь-
кої ради до Фокіна Сергія Сергійовича, третя особа: КУ ОЗ «Кра-
маторський будинок дитини «Антошка» про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів

Відповідач по справі Фокін Сергій Сергійович, який проживає 
за адресою: Луганська область, Слов’яносербський р-н, смт Ло-
зівський, вул. Лермонтова, б. 54, викликається на 09.15 год. 18 
вересня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до 
Жукової Євгенії Олександрівни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки. Відповідач у справі Жукова Євгенія Олександрівна, 
28.09.1952 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. 301 Донецької дивізії, 11, кв. 14, виклика-
ється до суду на 20 вересня 2017 року о 08 годині 00 хвилин, каб. 
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/66/17 за 
обвинуваченням Чемес О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, 
вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, 
викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 19 вересня 
2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Яковлєвої Оль-
ги Володимирівни до Яковлєва Вячеслава Львовича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач у справі Яковлєв Вячеслав Льво-
вич, 27.02.1959 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Черняховського, буд. 30, кв. 
3, викликається до суду на 19 вересня 2017 року о 08 годи-
ні 00 хвилин, каб. № 14, для участі у 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-
глянута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

В провадженні Дружківського міського суду До-
нецької області, вул. Енгельса, № 45, знаходиться 
кримінальне провадження № 1-кп/229/324/2017 від-
носно обвинуваченого Журавльова Артема Геннаді-
йовича, за ст. 258-3 ч. 1 КК України, проживаючого 
за адресою: Донецька обл., Костянтинівський район,  
с. Райське, вул. Дружківська, 28.

Суд викликає обвинуваченого Журавльова Арте-
ма Геннадійовича для розгляду кримінального про-
вадження на 18 вересня 2017 року о 10.00 яке відбу-
деться в залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О.М. Грубник

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Ляднова Івана Івановича, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Достоєвського, буд. 14-А, м. Алчевськ Луганської об-
ласті, в судове засідання з розгляду цивільної справи за заявою 
Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» про видачу ду-
бліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку 
для пред’явлення виконавчого документа до виконання, яке від-
будеться 21 вересня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в приміщен-
ні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У 
разі неявки в дане судове засідання, справа буде розглянута без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.О. Краснокутська

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідача Бондаренка Михайла Анатолійовича, який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м. Лутугине, 
квартал 40 років Перемоги, буд. 6, кв. 39 в судове засідання 
з розгляду цивільної справи за позовною заявою Бондарен-
ко Марини Володимирівни до Бондаренка Михайла Анатолі-
йовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 21 вересня 
2017 року о 16 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі не-
явки в дане судове засідання, справа буде розглянута без ва-
шої участі на на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.О. Краснокутська

Сватівський районний суд Луганської області викликає 
Агеєва Юрія Івановича, як відповідача, у цивільній справі 
№ 426/5448/17 за позовом Управління соціального захис-
ту населення Машівської районної державної адміністрації 
до Агеєва Юрія Івановича про стягнення суми сплаченої що-
місячної адресної допомоги, в судове засідання, яке відбу-
деться 21 вересня 2017 року о 10.00 год. в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе 
розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С.М. Скрипник

Представництво  
«СКМ АРУБА А.В.В.» 

(код за ЄДРПОУ 26593998) 
повідомляє про втрату сві-
доцтва про реєстрацію, ви-
дане Міністерством еко-
номіки України 31 березня 
2006 року, за номером ПІ-
3680. Дане свідоцтво вва-
жати недійсним.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА БАНК «МЕРКУРІЙ»  
на електронному торговельному  

майданчику ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» 

Номер лота: Q83574b18168
Коротка назва лота/ 
номер кредитного  
договору:

Двокімнатна квартира та основні засоби

Місце проведення  
аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення  
аукціону:

Перші відкриті торги (аукціон) - 29.09.2017
Другі відкриті торги (аукціон) - 13.10.2017
Треті відкриті торги (аукціон) - З0.10.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) - 13.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) -27.11.2017
Шості відкриті торги (аукціон) - 11.12.2017
Сьомі відкриті торги (аукціон)-25.12.2017
Восьмі відкриті торги (аукціон) - 10.01.2018

Час проведення  
аукціону:

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

Детальна інформація  
по лоту (параметри,  
забезпечення,  
початкова ціна.
правила участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення 
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/146439

Володимирецький районний суд Рівненської області у справі за по-
зовом Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енерго атом» в особі відокремленого підрозділу «Рівненська 
атомна електрична станція» до Павлюка Володимира Руслановича про 
відшкодування коштів, затрачених на підготовку, викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 03 жовтня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: 34300, Рівненська область смт Володимирець, вул. Ви-
шнева, 11, як відповідача Павлюка Володимира Руслановича, останнє ві-
доме місце проживання якого: смт Володимирець, вул. Пилипа Орлика, 
8/12, Рівненської області, місце перебування невідоме.

Відповідачу пропонується з’явитись в судове засідання, надати запере-
чення проти позову та докази, які є в наявності.

Дане оголошення є належним повідомленням відповідача, в разі його 
неявки справу буде розглянуто у його відсутності на підставі наявних до-
казів з постановленням заочного рішення.

Суддя Л. В. Закревський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 
як відповідачів Солодову Ларису Анатоліївну, (Луганська об-
ласть, м. Кадіївка, вулиця 60 років Октября, буд. 17а, кв. 54), 
Ткачова Василя Васильовича, (Луганська область, м. Алмаз-
на, вулиця Серго, буд. 80) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Солодової Ла-
риси Анатоліївни, Ткачова Василя Васильовича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке відбудеть-
ся 03.10.2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за 
позовом Петінова Ярослава Петровича до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Капітал Ріелті», Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Еверест плюс» про визнання права власності на майнові 
права на об’єкт будівництва, заборонити вчиняти певні дії.

Відповідач у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Ка-
пітал Ріелті», відоме місце реєстрації якого: м. Київ, б-р Ярослава Га-
шека, 24, викликається на 29 вересня 2017 року о 08 год. 30 хв. до су-
ду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідач у справі Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Еверест плюс», відоме місце реєстрації якого: м. Київ, Микільсько-
Слобідська, буд. 2-Б, викликається на 29 вересня 2017 року о 08 год. 
30 хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для участі у 
розгляді справи по суті.

Суддя Н. Є. Арапіна

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/1068/2017 за обвинува-
ченням Люкайтіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000037 
від 26.02.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся: 28.09.2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А, каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як обви-
нуваченого Смірнова Максима Борисовича, 14.12.1986 року на-
родження, уродженця АР Крим, Білогірського району, с. Аромат-
не, зареєстрованого за адресою: АР Крим, Білогірський район, 
с. Ароматне, вул. Молодіжна, 40, проживаючого за адресою: АР 
Крим, м. Євпаторія, вул. Огородницька, 23/2, в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 26.09.2017 р. о 15 год. 30 хв. в за-
лі судового засідання № 19, по вул. Грушевського, 17, що в м. Ві-
нниці по кримінальному провадженню по обвинуваченню Смір-
нова М.Б. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 
408 КК України.

Явка обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича в за-
значене судове засідання є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Шлапака Д. О., суддів Вохмінової О. С., Волошина С. В.

Томаківський районний суд Дніпропе-
тровської області (адреса суду: 53500, Дні-
пропетровська обл., смт Томаківка, вул. Ле-
ніна, 28) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться 
19.09.2017 о 09:00 до Муллабаєва Анна Гу-
марівна (останнє відоме місце реєстрації: 
53512, Дніпропетровська обл., Томаківський 
р-н, с.Китайгородка, вулиця Жовтнева, бу-
динок 22) справа № 195/271/17, суддя Кон-
дус Л. А.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Біловодський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що по справі 
№ 408/2288/17ц (2/408/815/17) за позо-
вною заявою Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до 
Марохіної Людмили Леонідівни, Пере-
ходової Раїси Олексіївни, Марохіна Ан-
дрія Олександровича про стягнення за-
боргованості, судове засідання відбу-
деться 20 вересня 2017 року о 14 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської об-
ласті.

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Токмацький районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідан-
ня Федорова Олександра Вікторови-
ча, як відповідача в цивільній спра-
ві № 328/1875/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» України в осо-
бі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Федорова Олексан-
дра Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться 19 вересня 
2017 року о 09.00 годині та 25 вересня 
2017 року о 09.00 год. (резервна дата) в 
приміщенні Токмацького районного су-
ду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О.Ю

Зубар Надія Віталіївна, останнє відо-
ме місце проживання: Дніпропетровська 
область, м. Покров, вул. Героїв України, 
2а/44 викликається до Орджонікідзев-
ського міського суду Дніпропетровської 
області як відповідач по цивільній справі 
за позовом виконавчого комітету Покров-
ської міської ради Дніпропетровської об-
ласті до Зубар Надії Віталіївни про визна-
ння особи такою, що втратила право на 
користування житловим приміщенням у 
зв’язку з відсутністю в ньому понад шість 
місяців без поважних причин. Судове за-
сідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
22 вересня 2017 року в приміщенні суду 
за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Покров (Орджонікідзе), вул. Торгова, 
37. У разі неявки відповідача до суду спра-
ву буде вирішено на підставі наявних у ній 
даних та доказів.

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

організатори торгів:
ТОВ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b18081
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20368-29092017-11084

МІЖНАЦІОНАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА «ЕПСІЛОН»
Номер лота: Q83026b18095-Q83026b18096
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20302-11123
ТОВ «РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА»

Номер лота: Q83126b18097-Q83126b18098
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20260-29092017-11071

ТБ «ПРОЗОРА»
Номер лота: Q83226b18099-Q83226b18100
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20309-11130
ТБ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: Q83326b18101
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20252-29092017-11075

КБ «ПРИВАТБАНК»
Номер лота: Q83426b18115-Q83426b18166
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20332-29092017-1

ТОВ «ТАБ ЮА»
Номер лота: Q83726b18200-Q83726b18208
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20253-29092017-11066

УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА «ВІДРОДЖЕННЯ»
Номер лота: Q83826b18209-Q83826b18216
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20351-29092017-11141

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА»
Номер лота: Q83926b18217-Q83926b18220
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:

29.09.2017;13.10.2017;30.10.2017;13.11.2017;
27.11.2017;11.12.2017;25.12.2017;10.01.2018.

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/20340-29092017-11149

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків 
атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом про-
водить відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх 
послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і 
послуг ЄБРР» (№RFP-14301-159-GOODS-1):

«Модернізація керуючих систем безпеки із заміною уніфіко-
ваного комплексу технічних засобів (УКТЗ)»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП 
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://
ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 
206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Агранович Сергій Володимирович, 06.05.1974 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Українська, 238, на підставі ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися о 12 годині 00 хвилин 18 вересня 2017  року в 
каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області до 
старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для проведення слідчих (про-
цесуальних) дій за вашою участю, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів досудового розслідування  при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №22017050000000221 
від 03.07.2017 за ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик 
або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає зацікавле-
ну сторону — Сергєєву Дар’ю Костянтинівну, 05.07.1989 року наро-
дження, яка проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, Заліз-
ничний район, вул. Кім, буд. 35, кв. 9 у судове засідання по цивіль-
ній справі № 323/1658/17-ц (2-0/323/37/17) за позовом Сергєєва Іва-
на Емеріховича, зацікавлені сторони: Сергєєва Дар’я Костянтинівна, 
міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Запорізь-
кого міського управління юстиції про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться о 13.00 годині 20 вересня 2017 року у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під 
головуванням судді Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик зацікавлена сторона 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи та у ви-
падку неявки до суду справу може бути розглянуто за її відсутністю 
на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст.169 ЦПК України.

В Ірпінський міський суд Київської області на 03.10.2017 р. 
о 16 год. 00 хв. викликається як відповідач Лобко Володимир 
Васильович по справі за позовом Олійника Олександра Олек-
сандровича, Олійника Юрія Олександровича, Олійник Катерини 
Сергіївни до Лобка Володимира Васильовича про усунення пе-
решкод у користуванні власністю шляхом визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням. 
Справа буде розглядатися під головуванням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки Лобка Володимира Васильовича до суду (Київ-
ська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розгля-
датися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Єрмейчук Альо-
ну Олександрівну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Прокоповича, 22, 
в судове засідання, яке відбудеться 07.12.2017 року о 16 год. 20 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивіль-
ної справи за позовом Бабурської Антоніни Михайлівни до Єрмейчук Альони 
Олександрівни, треті особи: Б’ятенко Віктор Геннадійович, Служба у справах ді-
тей Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району м. Києва про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-

млений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду 
справа може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області ви-
кликає Святобога Романа Володимировича, 31.05.1977 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання. Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул.. Дем’яна Бідного, 12, кв. 118) як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальному провадженню № 22015170000000023 по обви-
нуваченню Святобога Романа Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове за-
сідання відбудеться 25 вересня 2017 року о 13.30 годин у приміщенні су-
ду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі вашої неявки без поважних при-
чин або неповідомлення про причини свого неприбуття в судове засідан-
ня, судовий розгляд кримінального провадження № 22015170000000023 
по обвинуваченню Святобога Романа Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України буде 
здійснюватися у вашу відсутність.

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

Втрачений судновий білет серія ЯДО 2624, зареє-
стрований на ім’я Драч Олександр Миколайович, ви-
даний Державним департаментом рибного госпо-
дарства України Державна організація «Виконавче 
бюро», вважати недійсним.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 2625, зареє-
стрований на ім’я Драч Олександр Миколайович, ви-
даний Державним департаментом рибного госпо-
дарства України Державна організація «Виконавче 
бюро», вважати недійсним.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3126, зареє-
стрований на ім’я Драч Олександр Миколайович, ви-
даний Управлінням флоту, безпеки мореплавства і 
охорони праці, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3127, зареє-
стрований на ім’я Драч Олександр Миколайович, ви-
даний Управлінням флоту, безпеки мореплавства і 
охорони праці, вважати недійсним. 

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3128, зареє-
стрований на ім’я Драч Олександр Миколайович, ви-
даний Управлінням флоту, безпеки мореплавства і 
охорони праці, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3129, зареє-
стрований на ім’я Драч Олександр Миколайович, ви-
даний Управлінням флоту, безпеки мореплавства і 
охорони праці, вважати недійсним.

У Подільському районному суді м. Києва 
19.09.2017 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням  
судді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна 
справа за позовом Зарянової Олени Геннадіївни до 
Бутирського Олександра Анатолійовича, Кушнір Ан-
дрія Миколайовича, Мірошніченко Ігоря Михайло-
вича, Безкровної Олени Миколаївни про стягнення 
збитків.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідачів справа буде слухатись за 
їх відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3215, заре-
єстрований на ім’я Драч Олена Петрівна, виданий 
Управлінням флоту, безпеки мореплавства і охоро-
ни праці, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3216, заре-
єстрований на ім’я Драч Олена Петрівна, виданий 
Управлінням флоту, безпеки мореплавства і охоро-
ни праці, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет серія ЯДО 3217, заре-
єстрований на ім’я Драч Олена Петрівна, виданий 
Управлінням флоту, безпеки мореплавства і охоро-
ни праці, вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається о 14.00 го-
дині 03 жовтня 2017 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для проведен-
ня судового засідання у провадженні № 1-кп/628/88/17 
справа № 628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

У провадженні Броварського міськрайонного суду 
Київської області перебуває цивільна справа за по-
зовом Махтєй Тамари Вікторівни до Махтєй Леоніда 
Леонідовича про розірвання шлюбу.

Суд викликає як відповідача по даній справі Мах-
тєй Леоніда Леонідовича, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Крас-
ношапки, буд. 42, кв. 96.

Розгляд справи відбудеться о 12 год. 00 хв. 21 ве-
ресня 2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, 
вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неяв-
ки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Н. М. Петришин

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області (м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Пер-
шотравнева, 30) викликає в судове засідання, призначене 
на 13 жовтня 2017 р на 08.00 год., Удовенко Оксану Сергі-
ївну як відповідача у справі № 398/1656/17 (провадження  
№ 2/398/1838/17) за позовом Ставнистої Оксани Аліївни до 
Долинської сільської ради Олександрійського району Кі-
ровоградської області, Морарь Надії Олексіївни, Удовенко 
Оксани Сергіївни про визначення додаткового строку на при-
йняття спадщини. У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за її відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Бугайченко Т. А.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» до Дудіна Михайла Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Дудін Михайло Володимирович ви-
кликається на 27.09.2017 року на 09.00 годину, а та-
кож на 04.10.2017 року на 09.00 годину до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Білокуракинський райсуд Луганської обл. повідомляє, що 23.09.16 р. були 
винесені ухвали у цивільних справах: № 409/2240/16-ц до Астахова Олексан-
дра Анатолійовича; № 409/2250/16-ц до Сєдих Валентини Федорівни про ви-
дачу дублікатів виконавчих листів на користь КС «Компаньйон».

Суддя Третяк О. Г.

Втрачені права стернового моториста 

№ 5110008, видані на ім’я Онищенко І. Е.,

вважати недійсними.

Втрачені документи на судно «BRPRXT STD 215» з бортовим номе-
ром «ua 1607 KV», а саме Свідоцтво про право власності для прогулян-
кових суден та Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором 
України, що належать Лузану Ігору Петровичу, вважати недійсними.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судове засідання з розгляду цивільної 
справи як відповідача: за позовом КС «Агро-Кредит» 
про стягнення боргу за кредитним договором, як від-
повідача: Власенко Тетяну Віталіївну, яка мешкає за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, площа 
Гоголя, буд. 4/4.

Розгляд справи відбудеться 20 вересня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа № 236/2501/17 за по-
зовом Казначєєвої Олени Петрівни до Казначєєєва 
Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Казначєєв Олександр Анатолійович ви-
кликається до каб. № 12 суду на 25 вересня 2017ро-
ку на 15 годину 30 хвилин для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута у його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє як відповідача Луганську місь-
ку раду Луганської області України, що 01.08.2017 
року винесено заочне рішення по цивільній справі  
№ 409/1032/17 за позовом Іванової Оксани Олексан-
дрівни до Луганської міської ради Луганської облас-
ті про визнання права власності на домоволодіння в 
порядку спадкування. Позовні вимоги задоволено в 
повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з моменту опублікуван-
ня оголошення.

Суддя Максименко О. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Івашуру Марію Вадимівну, як відповідачку у 
цивільній справі № 426/12496/17 за позовом Ліхно 
Дмитра Олеговича до Івашури Марії Вадимівни про 
стягнення заборгованості за договором позики в су-
дове засідання, яке відбудеться 22 вересня 2017 ро-
ку о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідачки.

Суддя С. М. Скрипник

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Титаренка Сергія Андрійовича 
на судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовом Титаренко Елли Сергіївни до Титаренка 
Сергія Андрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
29.09.2017 р. о 15.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Гадяцький районний суд Полтавської області (м. Га-
дяч, вул. Лесі Українки, 6) викликає в судове засідання 
на 13 год. 30 хв. 01.11.2017 року як відповідачку Купку 
Інну Анатоліївну, 02.08.1988 року народження, у справі 
за позовом Купки Дмитра Олександровича до Купки Інни 
Анатоліївни, треті особи: Опікунська рада при виконав-
чому комітеті Гадяцької міської ради Полтавської облас-
ті, Орган опіки та піклування Гадяцької міської ради Пол-
тавської області про визначення місця проживання дити-
ни та припинення стягнення аліментів на малолітню ди-
тину. В разі неявки відповідачки в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя Горошко A. M.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Міськова Олега Васильо-
вича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Га-
гаріна, 109/7) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Міськової Світлани Вікторів-
ни до Міськова Олега Васильовича про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 06.10.2017 року о 08 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Ірпінський міський суд викликає Чечикова Руслана 
Володимировича, останнє відоме місце проживання: Ки-
ївська область, смт Ворзель, вул. Декабристів, 10, кв. 135 
як відповідача по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія «Арсенал Страху-
вання» до Чечикова Руслана Володимировича про стяг-
нення заборгованості, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 12.10.2017 р. о 17 год. 05 хв. в приміщенні Ірпінсько-
го міського суду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 
7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності від-
повідача. У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті 
учасники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

 Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 00 хвилин 27 вересня 2017 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, як обвинуваченого Пальчука Валерія Ва-
сильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 42016010000000283, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Романову Любов Владиславівну, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 27 вересня 2017 року о 10.00 го-
дині, в приміщенні Оболонського районного суду м. 
Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 
9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Толпиго Валентину Іванів-
ну, 01.01.1952 року народження, зареєстровану в 
м. Сімферополь АР Крим по вул. О. Невського/Річ-
на, 29/11, в підготовче судове засідання за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 4201600000000002847 за ч. 1 ст. 111 КК України 
на 12.00 годину 04 жовтня 2017 року в приміщен-
ні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет  
№ 7, в колегії суддів під головуванням судді Бабай-
лової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт, або інший документ, що по-
свідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд дане 
оголошення вважається належним повідомленням і 
розгляд справи можливий за процедурою спеціаль-
ного судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року, 
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Лісовська Валентина Володимирів-
на, 27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 29 вересня 
2017 року о 09.30 год., в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як об-
винувачену Георгіаді Ларису Федорівну, 15.05.1960 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Безпалого, 48) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, що 
призначене на 28 вересня 2017 року о 12 год. 20 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

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

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
каються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н. та 
Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвину-
вачені у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбу-
деться 28 вересня 2017 року о 09.30 год. в приміще-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуванням  
судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
них в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
як обвинуваченого Шакуро Дмитра Олександрови-
ча, 21.04.1973 року народження, зареєстрованого в  
м. Севастополь АР Крим по вул. Соловйова, 1, що 
проживає в м. Севастополь АР Крим по вул. Колобо-
ва, 15, кв. 247, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40, в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42015161010001139 
за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України на 09.00 годину 
03 жовтня 2017 року в приміщенні суду на пр. Мая-
ковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, в колегії суд-
дів під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, 
або інший документ, що посвідчує особу. У разі неяв-
ки обвинуваченого в суд дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в 
залі судових засідань № 40, 25 вересня 2017 року о 14.10 
год., відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Ковальчука 
Андрія Сергійовича, 28 квітня 1978 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

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

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 40, 25 вересня 
2017 року о 09.30 год., відбудуться судові засідання у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30 липня 1972 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Курбатової І. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 40, 25 вересня 
2017 року о 09.45 год., відбудеться судове засідання у кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Мартинчука Сергія Михайловича, 17 вересня 1980 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Мартинчук Сергій Михайлович та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Курбатової І. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 40, 26 вересня 
2017 року о 09.15 год. відбудеться підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Джамілова Айдера Шевкетовича, 01 
липня 1979 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Джамілов Айдер Шевкетович та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Бар’яка А. С., Іванченка Я. М.
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Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ТЕЛЕФЕСТИВАЛЬ. Під-
сумки цьогорічного  Міжна-
родного дитячого телевізій-
ного фестивалю, започат-
кованого дев’ять років тому 
Харківською облрадою, поті-
шили і журі, і прихильників ці-
єї популярної серед школярів 
форми дозвілля. Бо граючись 
у сценаристів, операторів, те-
леведучих, знімаючи захо-
пливі веселі ролики, діти  ми-
мохіть стають творцями нової 
історії своєї країни.

Загалом цього року на 
фестиваль «Дитятко» надій-
шло понад 1000 конкурсних 
робіт із 87 країн світу, зокре-
ма зі США, Франції, Індії, Іспа-
нії, Ірану. Як  розповів влас-
ному кореспондентові «Уря-
дового кур’єра  начальник 
управління культури та туриз-
му ХОДА Олег Яцина, журі ві-

дібрало до конкурсної про-
грами фестивалю 134 роботи 
з 33 країн. Витвори юних ре-
жисерів були представлені в 
12 номінаціях.

Так, творче змагання юних 
телевізійників у номінації 
«Місцеве самоврядування — 
це ми!» допомогло їм кра-
ще зрозуміти таку  дорослу  
справу як децентралізація, 
яка вже разюче змінила на 
краще життя багатьох україн-
ських громад. 

Герой фестивального роли-
ка-переможця щиро розпові-
дає одноліткам просту буден-
ну історію: якось «застряг» у 
брудному непривітному бу-
динковому ліфті. Це підштов-
хнуло  хлопчика та його дру-
зів до ідеї відремонтувати 
підйомник з допомогою до-
рослих, проте власноруч при-
брати його, змити бруд зі сті-
ни і підлоги, пофарбувати  па-
нелі. Скажете: «Тривіально!». 

Можливо. Та це насправді і є 
самоврядування, коли кожен 
з нас бодай на йоту  змінює 
сіре буденне життя на нові, 
яскравіші барви. Більше то-
го — автори міні-фільму (а це 
столична дитяча студія теле-
ведучих «Веселка ТV) пока-
зують власний приклад здо-
рової колективної ініціативи 
іншим, оскільки вони, кажу-
чи мовою підлітків, «кидають 
челенж» всім юним телевізій-
никам: «Змінимо світ на кра-
ще».

Наступна авторка  (дру-
ге конкурсне місце) небез-
підставно гадає, що  факти 
— вперта річ.  У її ролику ми 
спершу бачимо колишнє без-
лике приміщення  школи.  Да-
лі зарослий ставок і занехая-
ний парк, напіврозвалені гро-
мадівські приміщення. Мета-
морфози, які сталися з  їхнім 
селищем нині, коли децен-
тралізаційна реформа впев-

нено крокує країною, безпе-
речно додадуть оптимізму: 
оновлена як лялечка школа, 
чистий став, красень-парк, 
стильні ліхтарі, ошатні троту-
ари, понад півтисячі лип та 
кленів, посаджених зокрема і 
дитячими руками.

Переконливі і юні телевізій-
ники з  Чкалового на Харків-
щині (третя позиція): успіш-
на Україна розпочинається з 
успішної громади. Таким піс-
ля об’єднання з сусідами ста-
ло і їхнє селище, в якому ді-
ти та підлітки почуваються як 
у зручному затишному соняч-
ному місці. То, можливо, ди-
тячими вустами говорить іс-
тина?!

Насамкінець завважимо, 
що переможці телефестива-
лю «Дитятко» за сприяння 
програми Ради Європи «Де-
централізація і територіальна 
консолідація» традиційно пої-
дуть до Страсбурга. 

«Дитятко» подорослішало у житті і в кадрі

До тролейбусів  
будуть автобуси

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Цими днями на сумських вулицях з’явилися 4 но-
веньких тролейбуси, закуплені за кошти міського бюджету. Ціна кож-
ного — 4 мільйони 365 тисяч гривень, місткість — понад сто пасажирів.

Як зазначив Сумський міський голова Олександр Лисенко, облас-
ний центр неухильно оновлює комунальний автопарк. Незабаром на 
маршрути вийдуть ще 4 автобуси великої місткості, які розвантажать 
найбільш проблемні маршрути. Водночас місто планує закупити ав-
тобуси середньої місткості. За словами директора КП «Електроавто-
транс» Віталія Однорога, окрім оновлення техніки, на підприємстві ак-
тивно лагодять наявний транспорт. Для цього зміцнюють відповідну 
базу і насамперед поліпшують виробничі умови: найближчим часом у 
ремонтному цеху з’явиться сучасне освітлення із застосуванням енер-
гоощадних лампочок. 

Студентське радіо 
розповідає про буття 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. У Луганському національному університеті імені Тараса 
Шевченка, який переїхав до Старобільска, з нового навчального року 
успішно функціонує оnline-радіо «Університетська хвиля».

«Головна його перевага — це можливість прослухати будь-яку про-
граму, яка була в ефірі, незалежно від місця перебування слухачів, 
єдина необхідна умова — доступ до всесвітньої мережі», — каже про-
ректор з науково-педагогічної роботи Олександр Меняйленко. 

Тож тепер послухати про студентське життя вишу, про найрізнома-
нітніші професії та  про сучасну ситуацію на ринку праці, а також озна-
йомитися з умовами навчання та переліком спеціальностей в універ-
ситеті можна й на тимчасово окупованій території Луганщини. За по-
відомленням прес-служби вишу, ідея створення оnline-радіо з’явилася 
торік. Завдяки університетському Центру інформаційних технологій 
було створено віртуальний майданчик, де є змога прослухати всі про-
грами та музичні композиції, що були в ефірі. Стильний та зрозумілий 
дизайн сайту радіостанції дає змогу швидко знайти необхідну інфор-
мацію та прослухати потрібну передачу.

Особливий вклад у розвиток оnline-радіо «Університетська хвиля» 
зробили саме студенти. 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

«Гірники» виграли пер-
ший матч групово-

го турніру в одного з фаво-
ритів  квартету «F» італій-
ського «Наполі» — (2:1). Ще 
на стартових хвилинах су-
перники обмінялися удара-
ми Тайсона і Міліка — оби-
два були неточними. Та обоє 
врешті відзначилися гола-
ми.

Гольовий шанс команда 
Паулу Фонсеки отримала 
на 15-й хвилині і викорис-
тала його сповна: Срна від-
пасував праворуч до лінії 
штрафного, Феррейра піді-
грав Тайсонові, а бразилець 
з лівої ноги пробив точно в 
кут. Кілька хвилин пото-
му Тайсон підстеріг помил-
ку гостей, вискочив сам на 
сам із Рейною, та дуель за-
лишилася за воротарем.

Після перерви гості смі-
ливіше пішли вперед, а «гір-
ники» отримали ще більше 
простору для контрвипа-
дів. І на 58-й хвилині «Шах-
тар» подвоїв перевагу. Сте-
паненко вирізав відмінну 
подачу на дальню стійку, а 
Феррейра головою замкнув 
— 2:0. Поступово футбол 
поступився місцем на полі 
емоціям і жорсткій бороть-
бі, в результаті чого німець-
кий рефері роздав гравцям 
кілька жовтих карток, а на 
71-й хвилині призначив пе-
нальті у ворота «Шахтаря» 
за фол Степаненка на Мер-
тенсі. Мілік пробив у правий 
від голкіпера кут.

Завершальна десятихви-
линка пройшла в обопіль-
них атаках, і рахунок міг 

змінитися на користь обох 
команд, та більше голів убо-
лівальники не побачили. 

Головний тренер «гір-
ників» Паулу Фонсе-
ка на післяматчевій прес-
конференції наголосив: 
«Ми добре розуміли, що 
зустрічаємося із суперни-
ком високого класу. Тому 
не можу не відзначити сво-
їх футболістів, які прове-
ли матч дуже хоробро. Нам 
потрібно було ризикувати 
на початку атаки, щоб ство-
рити загрозу для «Наполі». 
Після забитого м’яча в на-
шої команди було ще кілька 
гольових моментів, зокре-
ма в Тайсона. Також «Шах-
тар» чудово показував се-
бе в обороні. Ми не дозволя-
ли суперникам розвивати 
атаки через центр, де вони 

сильні. Неаполітанці три-
маються на найвищому рів-
ні, однак сьогодні ми змогли 
впоратися із сильними їхні-
ми сторонами».

Відзначив наставник і ат-
мосферу, створену уболі-
вальниками на харківсько-
му стадіоні «Металіст»: «Ми 
весь час відчували підтрим-
ку наших уболівальників, 
а для нас це дуже важли-
во. Сподіваємося, що і на на-
ступних іграх стадіон буде 
заповнювнений так само», 
— цитує Паулу Фонсеку 
офіційний сайт ФК «Шах-
тар». 

Серед інших подій єв-
рокубкової середи варто 
виокремити вдалий де-
бют Андрія Ярмоленка. 
Український півзахисник 
дортмундської «Боруссії» 

став найкращим гравцем 
у складі німецького клу-
бу в матчі Ліги чемпіонів 
проти «Тоттенхема». Яр-
моленко на одинадцятій 
хвилині зрівняв рахунок 
у матчі й отримав найви-
щу оцінку від одноклуб-
ників та 7.14 — від порта-
лу WhoScored. Щоправ-
да, німецька команда у 
підсумку програла — 1:3.

Три очки до залікової 
скарбнички
ЄВРОКУБКИ. У Лізі чемпіонів-2017/2018 «Шахтар» розпочав  
з домашньої перемоги

 ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів.  

Група «F». 1-й тур
Шахтар — Наполі — 2:1 
Голи: Тайсон (15), Феррейра 
(58) — Мілік (72, пен.)
Феєноорд — Манчестер Сіті 
— 0:4  
Голи:  Стоунс (2, 63), Агуеро 
(10), Жезус (25) 

«Шахтар» добре вивчив козирі неаполітанців
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