
Роман КиРей,
«Урядовий кур’єр»

14учнів, які вже рік провчи-
лися в Черкаському ху-

дожньо-технічному коледжі за
держзамовленням, виявилися

для ос вітянських чиновників
міста зайвими. Прикриваючись
потребою економити кошти, їх
просто викинули з навчального
закладу, змусивши написати за-
яви на відрахування. Уже мі-
сяць неповнолітні, які ще не

здобули повної середньої освіти
і мали навчатися професії перу-
каря, не відвідують навчального
закладу. Вони разом із батьками
ходять кабінетами чиновників,
намагаючись з’ясувати, як мог-
ли так вчинити у державі, де

Конституція гарантує право на
освіту.

— Розмови про проблеми з фі-
нансуванням чуємо ще з початку
літа, але наприкінці серпня нам
сказали, що все гаразд, не треба,
мовляв, турбуватися, учні продов-

жать навчання, — розповідає ма-
ма однієї з учениць Анжела Син-
дик. — 28 серпня я з донькою
прийшла в коледж і нам по-
відомили, що кошти таки
передбачили й учні навча-
тимуться в цьому закладі. 
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ЦИФРА ДНЯ

Опалювальний сезон
стукає у двері  

ЖКГ. Стан технічної готовності до опалювального сезону ста-
новить 97,6%. Ідеться про житловий сектор, підготовку паспортів
до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а та-
кож котелень, які подаватимуть тепло. З огляду на те що подаль-
ший проноз погоди несприятливий, віце-прем’єр-міністр — міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко при-
пускає можливість передчасного початку опалювального сезону. 

Прибудинкові лічильники тепла встановлюватимуть за кошти
теплопостачальної компанії. Споживачі, які платитимуть за витра-
чені гігакалорії за лічильником, зможуть заощадити від 150 до 180
гривень щомісяця під час опалювального сезону.

У подальшому кошти постачальній компанії повернуться впро-
довж п’яти років через тариф, куди їх буде закладено. Витрати на
кожну квартиру за лічильник становитимуть до 18 гривень на мі-
сяць. «Це важливо і з точки зору зростання економіки, і суспіль-
ного розвитку. Українці починають рахувати, скільки тепла вони
витрачають і як його заощадити», — цитує слова урядовця його
прес-служба. 

ЦИТАТА ДНЯ

Курт ВолКер:
«Нині Україна

більш об’єднана,
більш

антиросійська 
й більш

прозахідна, ніж
будь-коли раніше»

Спеціальний представник Державного департаменту
США у справах України про згуртованість нашого
народу перед російською агресією 
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Нескорені
підкорюють п’єдестал

ПЕРЕМОГА  ЗА НИМИ. Українська команда в Торонто 
вже здобула медалі всіх ґатунків

1,32 млн тонн 
олійних культур нині вже експортовано.

Торік за аналогічний період цей показник
становив 0,76 млн тонн
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НА ЧАСІ 

Міністерство
соціальної політики
розповіло про новації
доопрацьованого
законопроекту № 66144

ТОРГІВЛЯ

Більшість магазинів, що працюють
у всесвітній мережі, грубо порушує
законодавство України про захист
прав споживачів. Проте з цим
можна успішно боротися
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Учнів коледжу просто викинули на вулицю 
ТЯГАНИНА. Вирішивши заощадити на професійно-технічній освіті, черкаські чиновники
заплуталися у власних директивах

Олег Зімніков — «золото», Олександр Ткаченко — «срібло»  і Сергій Торчинський — «бронза» (на знімках зліва 
направо) стали першими героями ігор 
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оголошення

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

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

Лот № 239378 Нежитлові приміщення заг. пл. 88.60 кв.м. за адресою: Вінницька 
обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Стависька, будинок 77.

Початкова ціна продажу 768 720.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 76 872.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239379  Нежиле приміщення (аптека) заг. пл. 93,10 кв.м. за адресою: м. Дні-
про (попередня назва — м. Днiпропетровськ), житловий масив Тополя-3, буд. 1, корп. 
1, прим.73.

Початкова ціна продажу 1 236 000.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 123 600.00  грн. без ПДВ.

Лот № 239401 Нежилі приміщення в літ.А з номера 1 по номер 12 групи приміщень 
номер 2, заг. пл. 134,50 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буди-
нок 24.

Початкова ціна продажу 4 369 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 436 920.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239377 Нежилі приміщення з №1 по №20, №№VIII, IX (групи приміщень №8) 
(в літ.А) заг. пл. 364,90 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буди-
нок 24.

Початкова ціна продажу 11 324 400.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 132 440.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239381 Нежилі приміщення заг. пл. 741,30 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця 
Велика Житомирська, будинок 24, літера А.

Початкова ціна продажу 23 738 400.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску  2 373 840.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239386 Нежиле приміщення заг. пл. 498,20 кв.м. за адресою: м. Київ, вули-
ця Дорогожицька, будинок 17.

Початкова ціна продажу 11 245 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 124 520.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239465 Гараж №3101, заг. пл.  20,50 кв.м. за адресою: м. Київ, «Лівобереж-
ний» гаражно-будівельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н).

Початкова ціна продажу 165 720.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 16 572.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239478  Гараж №3103, заг. пл. 19,60 кв.м. за адресою: м. Київ, «Лівобереж-
ний» гаражно-будівельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н).

Початкова ціна продажу 165 720.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 16 572.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239492 Вбудоване офісне приміщення заг. пл. 70,40 кв.м. за адресою: Ки-
ївська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Леніна, бу-
динок 46.

Початкова ціна продажу 994 800.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 99 480.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239502  Нежитлова будівля (контора з будівлею та спорудами), заг. пл. 590,60 
кв.м. за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вул. Леніна, 36.

Початкова ціна продажу 4 120 920.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 412 092.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239523  Нежитловий будинок громадського призначення заг.пл. 401,80 кв.м. 
та земельна ділянка, к.н. 2610100000:06:004:0141, заг. пл. 0,0494 га за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Сірика, 3.

Початкова ціна продажу 3 946 800.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 394 680.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239538  Нежитлові приміщення II, IIIа, VI (підвал) заг. пл. 107,00 кв.м. за адре-
сою: м. Львів, вулиця Панча П., будинок 5.

Початкова ціна продажу 1 162 800.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 116 280.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239543  Будівлі (літні будинки), заг. пл. 287,70 кв.м. за адресою: Львівська 
обл., Яворівський р-н, с. Прилбичі.

Початкова ціна продажу 76 080.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гаран-
тійного внеску 7 608.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239555  Нежитлові приміщення 1-го поверху (№212 -1-:- 212-9, 212-13  в літ. 
“А-9”) заг. пл. 76,10 кв.м. за адресою: м. Харкiв, вул. Дружби Народiв, буд. 238.

Початкова ціна продажу 1 242 000.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 124 200.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239558 Нежиле приміщення заг. пл. 71,30 кв.м. за адресою: Одеська обл., Ар-
цизький р-н, м. Арциз, вул. Добровольського, буд. 1, прим. 38.

Початкова ціна продажу 875 520.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 87 552.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239562 Будівля багатопоточного КПП заг. пл. 724,90 кв.м. та земельна  ді-
лянка  для  обслуговування  будівлі, к.н. 5610900000: 01:001:0078, заг. пл. 0,0400 га за 
адресою: Рівненська обл., м. Острог, вулиця Мацути, 4а.

Початкова ціна продажу 2 933 025.50 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 293 302.55 грн. без ПДВ.

Лот № 239568 Нежитлові приміщення на першому поверсі в літ. А-7, поз.11-
14, 22-24, 42, 43, заг. пл. 112,70 кв.м. за адресою: м. Дніпро (попередня назва —  
м. Днiпропетровськ), вул. Чичерiна, буд. 21.

Початкова ціна продажу 2 203 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 220 320.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239575  Нежиле приміщення №1, І-го поверху (в літ. А), заг. пл. 65,70 кв.м. за 
адресою: м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, будинок 71.

Початкова ціна продажу 1 662 000.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 166 200.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239546  Нежиле приміщення №38 (в літ.А) заг. пл. 51,10 кв.м. за адресою:  
м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима (вулиця Iндустрiальна), будинок 36.

Початкова ціна продажу 1 261 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 126 120.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239550  Нежилі приміщення в літері «У» заг. пл. 67,70 кв.м. за адресою:  
м. Київ, вулиця Червонопрапорна, будинок 34.

Початкова ціна продажу 887 040.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 88 704.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239554  Нежилі приміщення (в літ.У) заг. пл. 37,70 кв.м. за адресою: м. Київ, 
вулиця Червонопрапорна, будинок 34.

Початкова ціна продажу 492 000.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 49 200.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239563  Нежиле приміщення заг. пл. 30,80 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект 
Возз’єднання, будинок 16, приміщення 1-а.

Початкова ціна продажу 842 400.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 84 240.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239585 Незавершене будівництво заг. пл. 536 кв.м. та  земельна ділянка для 
будівництва, обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд (при-
садибна ділянка), к.н. 3221055500:02:021:0029, заг.пл. 0,146 га, за адресою: Київська 
обл., Бородянський р-н, смт Клавдієво-Тарасове, вулиця Леніна, 18.

Початкова ціна продажу 2 781 600.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 278 160.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239408 Незавершене будівництво (ЖБК «Чистоводдя») заг.пл. 3263,30 кв.м. 
та земельна ділянка для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), к.н. 3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,451 га 
за адресою: Київська обл., Обухівський район, смт Козин.

Початкова ціна продажу 29 217 600.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 2 921 760.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239448  Квартира заг.пл. 72,70 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 
буд.1, кв. №4

Початкова ціна продажу 1 721 500.00 грн. без  ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
172150.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239466  Квартира заг.пл. 69,60 кв. м за адресою: м. Київ, вулиця Корольова 
Академіка, будинок 2-А, квартира 65

Початкова ціна продажу 1 400 900.00 грн. без  ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
140090.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239483  Квартира заг.пл. 90,40 кв. м за адресою: м. Одеса, пр. Доброволь-
ського, буд. 99, кв. 183

Початкова ціна продажу 607 000.00 грн. без  ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
60700.00 грн. без ПДВ.

Лот № 239488  Квартира заг.пл. 45,60 кв. м за адресою: Черкаська обл., м. Канів, 
вул. Олега Кошового, будинок №6, кв. №53

Початкова ціна продажу 258 000.00 грн. без  ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
25800.00 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 30.10.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua Ор-
ганізатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, часи роботи  Пн - Пт, 9:00-
18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 
9:00 25.10.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 25.10.2017 ро-
ку на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669.

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

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

29.09.2017 о 08:40 до Черкашина Анна Генадіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 52103, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Кі-
рова, буд. 33) справа № 190/966/17, суддя Легкошерст Ю. В.

10.10.2017 о 09:00 до Степанова Лариса Григорівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52173, Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, 
с. Саксагань, вул. Радянська, буд. 18) справа № 190/843/17, суддя  
Митошоп В. М.

10.10.2017 о 08:40 до Шпильова Любов Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Ме-
ханізаторів, буд. 72) справа № 190/897/17, суддя Митошоп В. М.

10.10.2017 о 08:50 до Карчевський Анатолій Анатолійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 52150, Дніпропетровська обл., П’ятихатський 
р-н, с. Лозуватка, вул. Польова, буд. 47) справа № 190/839/17, суддя 
Митошоп В. М.

10.10.2017 о 08:30 до Станкевич Андрій Юрійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52120, Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, 
смт Лихівка, пр. Войківський, буд. 20) справа № 190/842/17, суддя  
Митошоп В. М.

10.10.2017 о 08:20 до Анікєєва Тетяна Олександрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52154, Дніпропетровська обл., П’ятихатський 
р-н, с. Долинське, вул. Калініна, буд. 26) справа № 190/888/17, суддя  
Митошоп В. М.

17.10.2017 о 08:30 до Кірюшкін Сергій Михайлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Ша-
трова, буд. 10, кв. 11) справа № 190/1034/17, суддя Легкошерст Ю. В.

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

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Доне-
цької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/3656/2017 
за позовною заявою Чегринець Тамари Борисівни до Чегринець Олени Во-
лодимирівни в інтересах Чегринець Нікіти Олександрівни, Чегринець Олек-
сандри Олександрівни, треті особи: Чегринець Ольга Олександрівна, Вла-
сенко (Бабелюк) Аліна Олександрівна, Чегринець Олександр Олександро-
вич, Чегринець Борис Олександрович, Служба у справах дітей Часовояр-
ської міської ради, про визнання осіб такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням та зняття з реєстрації.

Відповідачі у справі:
Чегринець Олена Володимирівна, останнє місце реєстрації: 84551, м. Ча-

сів Яр, вул. Крилова, 3;
Чегринець Нікіта Олександрівна, останнє місце реєстрації: 84551, м. Ча-

сів Яр, вул. Крилова, 3;
Чегринець Олександра Олександрівна, останнє місце реєстрації, 84551, 

м. Часів Яр, вул. Крилова, 3.
викликаються на 03.10.2017 року на 12.00 годину до суду, каб. № 309 для 

участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-

кази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідачку 
Сємаєву Тетяну Петрівну в судове засідання по цивільній справі за позовом Сю-
зевої Катерини Василівни до Хамітова Булата Салаватовича, третя особа: Орган 
опіки та піклування Березанської районної державної адміністрації Миколаївської 
області про позбавлення батьківських прав на 02.10.2017 року на 09.00 год. в 
приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, 
смт Березанка, вул. Центральна, 58, зала судових засідань № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за її відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Старчеус

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відпові-
дачку Жукову Олену Михайлівну, останнє місце проживання: м. Одеса, вул. 
411 батареї, 12, кв. 4 в судове засідання у цивільній справі за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» до Жукової Олени 
Михайлівни, третя особа: Відділ державної виконавчої служби Березансько-
го районного управління юстиції Миколаївської області про звільнення май-
на з-під арешту, що відбудеться 06 жовтня 2017 року о 14.00 год. в при-
міщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Центральна, 58,  
смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності.
Суддя Н. О. Гапоненко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій об-

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-
13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22014220000000166 
(справа № 1-кп/243/340/2017) за обвинуваченням Фільчак Наталії Ва-
силівни за ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Фільчак 
Наталію Василівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Бульварна,  
б. 62, м. Слов’янськ Донецької області у судове засідання, яке відбу-
деться 04 жовтня 2017 року о 09.00 год. у залі судового засідання  
№ 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає 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 ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Марецькому Володимиру В’ячеславовичу, 21.06.1972 

р.н., громадянину України, уродженцю м. Свердловськ Луганської облас-
ті, зареєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Карла 
Лібкнехта, гуртожиток №9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 
необхідно з’явитися 06.10.17 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління 
СБ України в Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області Бушного О. О., для проведення процесуальних 
дій у кримінальному провадженні №12015130500000001.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Смолкіну Геннадію Олександровичу, 21.09.1971 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Гвардійський, буд. 22а, кв. 31, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 30.09.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу Управління СБ України в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Потапенка 
Г. В., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22014130000000440.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Лобаченка Олексан-
дра Васильовича, Лісовської Юлії Віталіївни, Кобзар Віктора Михайловича, Лі-
пей Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за спожиту 
теплову енергію.

Відповідач по справі 219/8242/17 Кобзар Віктор Михайлович, 16 січня 1954 
року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Корсунського, 92/24, викликається на 02 жовтня 2017 
року на 06 годину 40 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі 219/8274/17 Лісовська Юлія Віталіївна, 21 листопада 
1985 року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 25/17, викликається на 02 
жовтня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач по справі 219/3776/17 Лобаченко Олександр Васильович, 28 
липня 1976 року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній за-
яві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 49/6, викликається на 03 жовтня 
2017 року на 09 годину 40 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі 219/8269/17 Ліпей Олександр Володимирович, 21 
квітня 1959 року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній за-
яві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 67/57, викликається на 03 
жовтня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам по даних справах пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Слідчому судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло 
клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслі-
дування щодо підозрюваної П’яткової Наталії Петрівни, 17 липня 1966 року на-
родження, у кримінальному провадженні № 22017130000000231 від 18 вересня 
2017 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 2583 КК України.

Обвинувачена П’яткова Наталія Петрівна, 17 липня 1966 року народження, за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вулиця Гагаріна, бу-
динок 37.

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В. М. 
викликає підозрювану П’яткову Наталію Петрівну на розгляд клопотання про на-
дання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, який від-
будеться 02 жовтня 2017 року о 14 годині 30 хвилин в залі судових засідань Ли-
сичанського міського суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як відповідача по ци-
вільній справі за провадж. №2/431/865/17: Ахметова Анатолія Абрамовича, який заре-
єстрований та мешкає за адресою: вул. Кальницького, буд. 3, кв. 101, м. Антрацит Лу-
ганської області у судове засідання по цивільній справі за позовом Управління соціаль-
ного захисту населення Крюківського району департаменту соціального захисту насе-
лення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської об-
ласті до Ахметова Анатолія Абрамовича про стягнення надміру виплачених сум щомі-
сячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасової території України та 
районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2017 року о 09 годині 30 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судо-
ва зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Повістка про виклик обвинуваченого  
для здійснення спеціального судового провадження

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає як обви-
нуваченого Полонського Сергія Сергійовича, 07 липня 1988 р.н., який зареєстро-
ваний в м. Сніжне Донецької області, вул. Квітки, буд. 4-б, кв. 2, у судові засідан-
ня, призначені на 05 жовтня 2017 року на 09.00 годину, 06 листопада 2017 ро-
ку на 09.00 год., 15 листопада 2017 року на 09.00 годину, по кримінальному про-
вадженню за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться 
у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231, каб. 12.

Суддя А. М. Іванченко

Михайлов Сергій Михайлович, 01.10.1982 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації якого: Донецька обл., с. Завидо-Кудашеве, вул. Незалежна, 45, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як 
відповідач по цивільній справі за позовом Михайлової Вікторії Володими-
рівни до Михайлова Сергія Михайловича про стягнення аліментів на утри-
мання дитини. Судове засідання відбудеться 02.10.2017 року о 10.00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банко-
ва, 39А, каб. № 16. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Цим Представництво «ТЮРКІШ ЕРЛАЙНЗ ІНК.», ідентифікаційний 
код 20046855, підтверджує, що втрачено службову карту іноземця па-
на Мандаджи Юміта № 4729 від 23.09.2015 дійсної до 23.09.2018 та 
службову картку пані Есра Гальсюм Озтюрк № 4989, вважати зазначені 
службові картки недійсними.

Шило Антон Миколайович, 01.07.1976 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції якого: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Театральна, 6/1, викликаєть-
ся до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відпові-
дач по цивільній справі за позовом Чурілової Віти Борисівни до Шило Ан-
тона Миколайовича про позбавлення права користування житловим примі-
щенням. Судове засідання відбудеться 02.10.2017 року о 08.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. 
каб. № 16. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.
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оголошення

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

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОРАС ОЙ», код ЄДРПОУ 26409887, оголошує про 

припинення своєї діяльності в Україні відповідно до рішення Правлін-

ня Директорів Орас Ой, прийнятого на засіданні від 17 липня 2017 року.

Вимоги кредиторів Представництва приймаються протягом 2 міся-

ців за адресою: м. Київ, Солом’янська пл., 2, офіс 408А. Контактна осо-

ба Представництва з питань ліквідації — Брунько Олексій Володимиро-

вич, тел.: +38 050 462 62 19.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу 
Київської області Кривенко Ірина Василівна (вул. Богдана Хмельниць-
кого, буд. 2/9, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область, Україна, 09117, 
тел./факс (04563) 5-01-94) повідомляє про відкриття спадщини до май-
на померлого 19 грудня 2016 року Атаманенка Миколи Юхимовича, 
1935 року народження, уродженця: с. Яблунівка Білоцерківського ра-
йону Київської області, останнє місце проживання та реєстрації якого 
було в м. Біла Церква, вул. Водопійна, буд. 19, кв. 18 Київської області, 
та просить спадкоємців померлого звернутися до нотаріуса для оформ-
лення спадщини.

Суднові реєстраційні документи 

на судно «Monterey Cruiser», 

№ RGFCC375C505, 

з реєстраційним бортовим 

номером uа 6001 KV, 

судновласник Шмаренкова Н. В., 

вважати недійсними.

Судновий білет, 

виданий на ім’я Замотаєва 

Геннадія Георгійовича, 

бортовий номер судна 

ЗАП 0884к, 

вважати недійсним.

Шевченківський районний суд м. Чернівці ви-
кликає Меметова Рустема Певзійовича, зареєстро-
ваного: АР Крим, Сакський район, с. Елизаветово, 
вул. Юбілейна, 8, останнє відоме місце проживання:  
м. Чернівці, вулиця Бульвар Героїв Крут, 4/58 як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Устименко Лариси Миколаївни, третя осо-
ба, яка не заявляє самостійних вимог: Орган опіки та 
піклування Чернівецької міської ради до Меметова 
Рустема Певзійовича про позбавлення батьківських 
прав на 10.00 годину 18 жовтня 2017 р. за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 17.

У разі неявки як відповідача Меметова Рустема 
Певзійовича в судове засідання справу буде розгля-
нуто у його відсутність.

Суддя Ярема Л. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 11 год. 30 хв. 09 жовтня 2017 року 
та 11 год. 30 хв. 17 жовтня 2017 року як відповідача Гербу-
това Віталія Анатолійовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Сошальського, буд. 
51, по цивільній справі № 319/1094/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» 
в особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
до Гербутова Віталія Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитом. Розгляд справи відбудеться в залі за-
сідань Куйбишевського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: 71001 Запорізька обл., смт Більмак, вул. Цен-
тральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу 
пропонується надати свої заперечення на позов та докази. 
У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу № 233/3534/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк 
розвитку» до Слєпушкіна Максима Геннадійовича, Штанько 
Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі у справі Слєпушкін Максим Геннадійович, 
11.09.1982 р.н., останнє відоме місце реєстрації (прожи-
вання) якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Б. Хмель-
ницького, буд. 40, кв. 19; Штанько Ірина Володимирівна, 
28.06.1978 р.н., останнє відоме місце реєстрації (проживан-
ня) якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Ольховська, буд. 
19, провулок 15, викликаються до суду на 27 жовтня 2017 
року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Тлумацький районний суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що о 13 год. 00 хв. 17 жовтня 2017 
року буде розглядатися цивільна справа за позовом 
Повх Віри Яремівни до Повха Сергія Михайловича 
про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання як відповідач викликається 
Повх Сергій Михайлович, 12.04.1986 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання якого: вул. Ко-
валівка, 20, с. Локітка Тлумацького району Івано-
Франківської області. Йому пропонується надати всі 
наявні докази по зазначеній справі.

Про причини неявки відповідач зобов’язаний по-
відомити суд. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання без поважних причин, розгляд справи буде 
проведено у його відсутності.

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

Суддя Лущак Н. І.

Арбітражний керуючий – ліквідатор ЗАТ «Рівненський 
ливарний завод» (код ЄДРПОУ 30606056) Іванков Воло-
димир Миколайович, в черговий раз проводить пошук 
колишніх працівників, які були звільнені у зв’язку з лікві-
дацією товариства та мають невиплачену заборгованість 
із заробітної плати та кредиторів, які заявлялись по спра-
ві про банкрутство ЗАТ «Рівненський ливарний завод».

Пошук колишніх працівників та кредиторів ЗАТ «Рів-
ненський ливарний завод» проводиться з метою пога-
шення заборгованості із заробітної плати, включеної до 
другої черги вимог.

Заяви щодо погашення заборгованості та банківські 
реквізити для перерахування коштів приймаються лікві-
датором до 10 жовтня 2017 року.

Інформацію щодо вказаних виплат можна отримати 
за адресою: вул. Антоновича, буд. 23-В, м. Київ, 01004, 
за телефонами (044) 501-02-01, (067) 463-72-02 (режим 
роботи Пн-Вт-Ср-Чт-Пт: з 10.00 до 16.00, Сб-Нд: вихід-
ний) та на офіційному сайті www.ivankov.com.

Великописарівський районний суд Сумської облас-
ті викликає Лозенка Саміра Олександровича, 01.02.1994 
року народження, уродженця: с. Славгород Краснопіль-
ського району Сумської області, у судове засідання, яке 
відбудеться 13 жовтня 2017 року о 08.20 год. в залі судо-
вих засідань суду в смт В. Писарівка, вул. Ярослава Му-
дрого, 12 Сумської області як відповідача по цивільній 
справі № 575/977/17 за позовом Кредитної спілки «Іс-
ток», представник позивача: Драченко Валерій Анатолі-
йович, до Лозенка Саміра Олександровича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іванівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без по-

важної причини або неповідомлення про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто без його участі на підставі на-
явних матеріалів справи.

Суддя А. І. Савєльєва

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кривоного-
ву (Пастухову) Лілію Олександрівну як відповідачку в 
судове засідання по цивільній справі № 426/11466/17 
за позовною заявою представника позивача Пасту-
хова Ігоря Олександровича, адвоката Малика Дми-
тра Олексійовича до Кривоногової (Пастухової) Лілії 
Олександрівни, третя особа: Сватівська міська рада 
Луганської області про стягнення аліментів на утри-
мання дитини та позбавлення батьківських прав гро-
мадянки Кривоногової Лілії Олександрівни по відно-
шенню до неповнолітньої Пастухової Єви Ігорівни, 
що відбудеться 18 жовтня 2017 року о 10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Нововолинський міський суд Волинської області 
викликає як відповідачку Ковальську Руслану Віта-
ліївну по справі за позовом Долінчук Алли Віталіївни 
до Ковальської Руслани Віталіївни про припинення 
права на частку у спільному майні та визнання права 
власності на 1/12 частку квартири.

Судове засідання у справі відбудеться 09 жовтня 
2017 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні Нововолин-
ського міського суду за адресою: Волинська обл.,  
м. Нововолинськ, вул. Гагаріна, 14, каб. 6.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва може бути розглянута у її відсутності за наявними 
у справі доказами.

Крім того суд роз’яснює відповідачці її обов’язок 
повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя Ю. В. Лизун

Розгляд цивільної справи № 128/1368/17 за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «Акцент-

Банк» до Бородавка Олексія Володимировича про 

стягнення заборгованості призначено на 31.10.2017 

року на 09.30 год. в приміщенні Вінницького район-

ного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 

29.

Суддя О. І. Бондаренко

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає: на 05.10.2017 року об 11 год. 00 хв. як відпові-
дачку Шестєрьову Тетяну Олександрівну у справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Перший український експертний центр» до Шестє-
рьової Тетяни Олександрівни про стягнення заборго-
ваності за житлово-комунальні послуги.

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

Суддя Макаренко І. О.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове за-
сідання Кічму Ірину Йосифівну, Кічму Володимира Ілліча для 
участі у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою 
Пісного Петра Михайловича на рішення Франківського ра-
йонного суду м. Львова від 18 вересня 2015 року в справі за 
позовом Пісного Петра Михайловича до Кічми Ірини Йоси-
фівни, Гапаляк Тетяни Григорівни про стягнення заборгова-
ності за договору позики, позовом третьої особи Кічми Во-
лодимира Ілліча до Пісного Петра Михайловича, Кічми Ірини 
Йосифівни про визнання розписки недійсною.

Судове засідання відбудеться 02 жовтня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської облас-
ті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Шеремета Н. О.

Другий відділ ДВС міста Луцьк ГТУЮ у Волин-
ській області повідомляє, що згідно звіту про оцін-
ку арештованого легкового автомобіля марки 
Jaguar X-Type, реєстраційний номер AH 7418 BM, 
2007 року випуску, чорного кольору, шасі (кузов)  
№ SAJAA51M27XJ10082, тип легковий седан, що на-
лежить на праві власності Бойко І. В. Вартість майна, 
становить 230 558, 00 грн.

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про виконав-
че провадження».

Розгляд цивільної справи № 128/1208/17 за позо-

вом Публічного акціонерного товариства комерцій-

ний банк «Приват Банк» до Слободянюка Андрія Іва-

новича про стягнення заборгованості призначено на 

24.10.2017 року на 09.30 год. в приміщенні Вінниць-

кого районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Ви-

нниченка, 29.

Суддя О. І. Бондаренко

Приватний нотаріус Білоцерківського місько-
го нотаріального округу Величко Оксана Леонідівна 
(09113, Київська область, місто Біла Церква, вулиця 
В’ячеслава Чорновола, 4/35, тел./факс (04563) 6-30-
45) повідомляє про відкриття спадщини на майно 
після померлої 13.03.2017 року Гусевої Магдаліни 
Іванівни, 14.08.1925 р.н. та померлого 31.08.2017 ро-
ку Гусєва Геннадія Борисовича, 25.06.1953 р.н. Спад-
коємці померлих викликаються до приватного нота-
ріуса для з’ясування повного кола спадкоємців.

Сквирський районний суд Київської області ви-
кликає як відповідача представника Державне під-
приємство «Тхорівський спиртовий завод» в судове 
засідання по цивільній справі № 376/1610/17 за по-
зовом Френка Володимира Петровича до Державно-
го підприємства «Тхорівський спиртовий завод», Пу-
блічного акціонерного товариства компанія «Ельба» 
про стягнення боргу, яке відбудеться о 12.00 годині 
06 жовтня 2017 року в приміщенні суду за адресою: 
Київська область, м. Сквира, пров. Громова, 7-А. У 
разі неявки відповідача справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя В. М. Клочко

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає відповідача в судове засідан-
ня у цивільній справі за позовом Прудникової Окса-
ни Богданівни до Прудникова Олександра Петрови-
ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 03 жовтня 
2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 9.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки до суду це оголошення вважається належним по-
відомленням і питання про ухвалення додаткового 
рішення у справі буде розглянуто по суті за наявни-
ми матеріалами справи.

Головуючий суддя Є. Г. Митрофанова

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Лиленка Володими-
ра Олександровича як заінтересовану особу по ци-
вільній справі № 328/1502/17 за заявою Умансько-
го Олександра Анатолійовича, за участі заінтересова-
них осіб Відділ реєстрації виконавчого комітету Ток-
мацької міської ради, Лиленка Володимира Олексан-
дровича про встановлення факту, що має юридич-
не значення.

Судове засідання відбудеться 02.10.2017 року о 
09 годині в приміщенні Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає в 
судове засідання як відповідача Бабінова Олександра Ан-
тоніновича та як третю особу Чудак Тетяну Олександрів-
ну по цивільній справі № 501/2129/16-ц за позовом ТОВ 
«Кей Колект» до Бабінова Олександра Антоніновича про 
звільнення майна з-під арешту.

Судове засідання відбудеться 18 жовтня 2017 р. об 
11.30 год. за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 
вул. Праці, буд. 10, каб. № 11 (суддя Пушкарський Д. В.).

У випадку неявки відповідача та третьої особи справа 
буде розглянута без їх участі в заочному порядку.

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області викликає Лопатникова Віктора Миколайо-
вича як відповідача по цивільній справі за позовом 
представника позивача Вербицької Анни Юріївни, в 
інтересах Романової Любові Миколаївни до Лопат-
никова Віктора Миколайовича про розірвання шлю-
бу, призначену на 10 год. 00 хв. 03 жовтня 2017 року 
в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Новово-
ронцовка Херсонської області.

В разі неявки справа буде розглядатися за його 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 13 жовтня 2017 року о 
09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Кірово-
градська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 
48 (Суддя Баранець A. M.), відбудеться слухання ци-
вільної справи № 401/1999/17, провадження по спра-
ві № 2/401/1238/17 за позовом Подвиженко Івана Ва-
сильовича до Сироватки Олександри Костянтинівни 
про визнання договору купівлі-продажу дійсним та 
визнання права власності на житловий будинок.

В судове засідання викликається як відповідач Си-
роватка Олександра Костянтинівна.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова перебуває цивільна 
справа за позовом Чнгрян Карена Вачиковича до Бадалян Каріне Араіківни, 
третя особа: Орган опіки і піклування ГРА ЛМР про розірвання шлюбу та ви-
знання місця проживання дитини.

Розгляд справи відбудеться 18.10.2017 року о 14.15 годині в приміщенні 
Галицького районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Чоловського, 2, зал су-
дового засідання № 4).

Суд повідомляє як відповідача Бадалян Каріне Араіківну, що у випадку її 
неявки в судове засідання на вищевказану дату та час, справу буде розгляну-
то у її відсутності, на основі наявних у матеріалах справи доказах.

Суддя Лялюк Є. Д.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 03 жовтня 2017 року о 10.30 годині (резерв-
на дата 12 жовтня 2017 р. о 14.00 годині) в приміщенні Чернігівсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Піхоту Олександра Олександро-
вича, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, 
вул. Темника, буд. 26 як відповідача по цивільній справі № 329/825/17 
за позовом Піхоти Юлії Ігорівни про стягнення аліментів.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 03 жовтня 2017 року об 11.00 годині (ре-
зервна дата 12 жовтня 2017 р. о 14.30 годині) в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Піхоту Олександра Олек-
сандровича, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, смт 
Чернігівка, вул. Темника, буд. 26 як відповідача по цивільній справі 
№329/826/17 за позовом Піхоти Юлії Ігорівни про розірвання шлюбу.

Суддя В. В. Ломейко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мазанову Ярославу Миколайовичу, 23.07.1967 р.н., громадя-

нину України, уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 
вул. Братьєв Сумських, буд. 154, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 30 вересня 2017 р. о 10 год. до слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого СВ Управління СБ України в Луганській 
області Кременчуцького Д. І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22017130000000217.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Плахотнюку Костянтину Володимировичу, 22.11.1979 року на-

родження, громадянину України, уродженцю м. Луганська, зареєстрованому за 
адресою: Луганська обл.,  м. Олександрівськ, вул. Центральна, буд. №120-а, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 30.09.2017 о 
09 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області, за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слід-
чого Кременчуцького Є. А., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №22017130000000218 від 14.09.2017.

Красилівський районний суд Хмельницької області повідомляє: 

25.10.2017 року о 13 годині відбудеться розгляд справи № 677/388/17 

за позовом Гаврилюка Івана Івановича до Кравчука Сергія Анатолійови-

ча про стягнення матеріальної шкоди.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто 

у відсутності відповідача.

Суддя Л. М. Боголюбова
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Австралійці присвятили 
Україні марку

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ДО КОЛЕКЦІЇ. Українське товариство колекціонерів Ав-
стралії у співпраці з австралійською поштою видало тематич-
ну марку та конверт, присвячені 70-річчю поселення українців 
в Австралії. Як зазначив секретар товариства та автор проек-
ту Юрій Федик, тематичний випуск філателістичної продукції, 
присвячений 70-літтю поселення, було вперше презентовано 
під час ювілейного 15-го Здвигу (з’їзду) українських громад Ав-
стралії, а першу тематичну марку погасив посол України в Ав-
стралії Микола Кулініч.

Загалом австралійська пошта надрукувала 360 українських 
марок, а Українське товариство колекціонерів Австралії вида-
ло 75 тематичних конвертів, присвячених 70-й річниці поселен-
ня українців. 

Марку, за запропонованим українською громадою дизай-
ном, скомбінували (для розуміння країни походження) з тради-
ційною австралійською поштовою маркою номінацією 1,00 ав-
стралійський  долар  та зображенням квітки «Синій диявол», 
що найкраще, на думку художньої ради, поєднувалася з укра-
їнським проектом.

Це вже не перший проект Українського товариства колекціо-
нерів Австралії. Раніше тематичні конверти було розроблено 
та надруковано з нагоди 75-річчя Голодомору, 15-річчя ство-
рення Українського товариства колекціонування, VI Всеукраїн-
ського національного фестивалю в Аделаїді та інших, повідом-
ляє Укрінформ.
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Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Приурочили її 130-річчю 
першої крайової етно-

графічної виставки в Тер-
нополі. Ця давня вже подія 
набрала для українців істо-
ричної ваги. І не лише тому, 
що її відвідав кронпринц 
Австро-Угорської імперії, 
до складу якої тоді входи-
ла Галичина, Рудольф Габ-
сбург. Найкраще про це ска-
зав славетний Іван Франко, 
який тоді висвітлював цей 
захід як кореспондент га-
зети «Кур’єр львовскі». Ви-
ставка «має неабияке зна-
чення не тільки теоретичне, 
наукове, а й практичне, бо 
пробуджує серед широких 
кіл інтелігенції живе заці-
кавлення народом, відкри-
ває можливості збуту ори-
гінальних виробів домаш-
нього промислу, а для всіх 
учасників стає великим за-
охоченням далі розвива-
ти свої здібності, виховува-
ти смак на вітчизняних взі-
рцях», — писав видатний 
українець. Як на мене, ця 
думка свіжа й нині, має жи-
ве сучасне звучання. 

130 років тому виставку в 
Тернополі розмістили в те-
перішньому Старому  пар-
ку. Етнографічні експона-
ти тоді показали у п’ятьох 
категоріях: народне мис-
тецтво, обрядові предмети, 
одяг і взуття, напої та їжа, 
вироби ремісників. Окрім 
того, відтворили архітек-
турно-етнографічний комп-
лекс із селянськими обі-
йстями та внутрішнім обла-
штуванням. 

Нині працівники облас-
ного краєзнавчого музею 
вирішили увагу приділити 

багатству культури та на-
родних традицій Тернопіл-
ля. Тож у межах ювілей-
ної імпрези «Манливі ча-
ри минулого» організували 
передовсім модельний по-
каз автентичних костюмів 
з музейних фондів. Пред-
ставили народне вбран-
ня, яке носили краяни на-
прикінці ХІХ — на почат-
ку ХХ ст. Щоб тернопільці 
та гості міста могли краще 
роздивитися, ознайомити-
ся з різнобарв’ям, колорис-
тикою народного вбрання, 
предметами та речами по-
буту минулих сторіч, обла-
штували виставку, яка три-

ватиме аж до кінця жовтня. 
За словами завідувача на-
уково-просвітницького від-
ділу Наталі Українець, тут 
презентували майже 750 
експонатів, 140 вишитих 
чоловічих і жіночих соро-
чок, 110 вишитих рушників, 
а ще  чимало тканих і виши-
тих фартушків, камізельок, 
кептариків, різноманітних 
жіночих прикрас на шию й 
на голову. Можна розгледі-
ти зо два десятки глиняних 
горщиків. Дерев’яні вироби 
теж зайняли почесне місце, 
серед них тарелі, веретена, 
гребені, бамбетель, ослінчи-
ки, інші. 

На виставці  відтвори-
ли інтер’єр селянської ха-
ти початку ХХ століття. 
Нинішня Тернопільщи-
на охоплює етнографічні 
українські території Поді-
лля, Опілля, Волинь. Тож 
у цій своєрідній хаті мож-
на побачити вишиті виро-
би, предмети побуту, які 
характерні були для цих 
частин краю. Ліжко засте-
лили простирадлами, по-
кривалами, подушками, 
вишитими геометрични-
ми і квітковими візерунка-
ми. На стіні — килим та об-
рази Ісуса й Матері Божої, 
трохи поодаль — увінча-
ний вишитим рушником 
портрет Тараса Шевченка. 
Вишитий обрус (скатерти-
на) прикрашає стіл, надає 
йому святковості. Під ві-
кном господарі поставили 
бамбетель, який слугував 
лавкою для сидіння вдень 
і ліжком уночі. Реконстру-
ювали й давню піч. 

Серед рукотворної кра-
си й пісня народна дзвін-
кіше й веселіше лину-
ла. Можна було не лише 
слухати, а й співати ра-
зом з тернопільським гур-
том «Пшеничне перевес-
ло». На фольклорно-етно-
графічній імпрезі навчали 
і премудростей деяких ре-
месел. Організували  май-
стер-класи з гончарства, 
вишивання. Заверши-
ли ж у краєзнавчому му-
зеї святкування 130-річчя 
першої української крайо-
вої етнографічної вистав-
ки в Тернополі флешмо-
бом, під час якого за допо-
могою повітряних кульок 
відтворили один з еле-
ментів традиційної геоме-
тричної вишивки ромб. 

Манливі чари минулого
СОкРОВЕННЕ. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
організували фольклорно-етнографічну імпрезу

Леся Сута, старший науковий працівник краєзнавчого 
музею, поправляє вишиті подушки,  
які в західноукраїнській хаті прикрашали ліжко

ДРОНИ-ПЕРЕГОНИ. Змагання  FPV-
квадрокоптерів (дрон-рейсинг) — молодий 
вид авіаційного спорту, офіційно він був ви-
знаний спортивною дисципліною лише торік. 
Та вже у 2017-му  проводиться 16 етапів Куб-
ка світу з дрон-рейсингу.  Один з них відбувся 
минулих вихідних у Дніпрі і мав одночасно ста-
тус відкритого чемпіонату України.

У турнірі взяли участь понад 50 пілотів з 
шести  країн: України, Польщі, Швейцарії, Ні-
меччини, Марокко та Австралії.

Окрім офіційних змагань  відбулися й ама-
торські, змагання пілотів на майстерність во-
лодіння трюковою частиною та нічні  перего-
ни. 

Переможцем  в основній номінації став ні-
мець Енді Хахн (він також переміг і в нічних по-
льотах), другий — швейцарець Даріо Нойєнш-
вандар, третій — українець Віктор Дзензель.  
У фристайлі переміг українець Микита Стад-
ниченко, другою стала полька  Олександра 
(Лексі) Янсон, третє місце дісталося українцеві 
Денису Ободзинському.

Усі учасники змагань талановиті інженери 
і самі  конструюють свої дрони. Приміром у 
Лексі  Янсон (на знімку) їх вісім:  три вона при-
везла до України, а ще п’ять залишилося вдо-
ма, у Польщі. До речі, 24-річна спортсменка — 
єдина дівчина серед учасників змагань.
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