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ЦИФРА ДНЯ

«Газпром» винен
дивіденди

СПРАВЕДЛИВА ФЕМІДА. Господарський суд міста Києва
виніс ухвалу, якою підтвердив законність стягнення з російсько-
го монополіста «Газпром» 79,8 мільйона гривень у державний
бюджет України. «Завдяки злагодженій роботі Міністерства юс-
тиції та Державної виконавчої служби справедливість поновле-
но. Мін’юст продовжує виконання судового рішення зі стягнення
з російського газового монополіста в бюджет України 171 мі-
льярда гривень», — прокоментував міністр юстиції Павло Пет-
ренко. 

Ідеться про грудневе від 2016 року рішення Господарського
суду Києва щодо задоволення позову Антимонопольного комі-
тету України до російської компанії за порушення антимоно-
польного законодавства, повідомляє прес-служба Мін’юсту. 

Останнє судове рішення, за словами урядовця, стосується
дивідендів російського газового монополіста в АТ «Газтранзит».
Так згадана судова інстанція після повторного розгляду оста-
точно  підтвердила законність стягнення дивідендів.

ЦИТАТА ДНЯ

Мирослав Продан:
«Нині немає

системної проблеми,
яка існувала раніше,

з відшкодуванням
ПДВ. 96% заявок
відшкодовують

протягом 30
календарних днів».

В.о. голови ДФС про позитивні зрушення після
усунення від процесу людського чинника 
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Дитина теж 
має право заявити, 
що вона учасник війни

ТУРБОТА. Про проблеми маленьких луганців, які живуть 
в умовах АТО, розповіла «УК» начальник обласної служби 
у справах дітей Раїса Родіна 

1,7 млрд грн 
спрямував уряд на реалізацію близько
1000 проектів регіонального розвитку,

що стосуються поліпшення
інфраструктури

4
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

З резервного фонду держбюджету
Вінницькій облдержадміністрації буде
надано 100 млн грн на ліквідацію
наслідків вибухів на складі
боєприпасів біля міста Калинівка2

З ПЕРШИХ ВУСТ

«Є всі підстави говорити, що 2018-й 
буде набагато стабільнішим і
прогнозованішим за цей рік» — 
інтерв’ю Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

На місці події вчора вранці пе-
ребував Прем’єр-міністр Во-

лодимир Гройсман. «Ситуація у
Калинівці, де сталася пожежа і
детонація боєприпасів на військо-
вих складах, контрольована.
Ключове завдання всіх служб  —

потурбуватися про безпеку лю-
дей, — сказав глава уряду в ефірі
телеканалу «Прямий». — Мобілі-
зовано всі служби, всі працюють,
ситуація контрольована, вжива-

ють заходів з гасіння пожежі, мо-
білізовано техніку й особовий
склад. Зараз всі роблять усе мож-
ливе. Кожен підрозділ виконує
свої функції: ДСНС, Нацполіція,

Міноборони». Прем’єр-міністр за-
уважив, що нині головне —
потурбуватися про безпеку
людей і максимально швид-
ко подолати наслідки події. 4

Людей забезпечили тимчасовим притулком
і харчуванням
КАЛИНІВСЬКІ ВИБУХИ. А СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 113
Кримінального кодексу —  диверсія
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документи

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  

«РЕАЛ БАНК» на електронних торговельних майданчиках:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн», Товарна біржа «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕР-

СЬКИЙ ФОНД»,Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютенд», Товарна біржа «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Товар-
на біржа «ІННЕКС», Товарна біржа «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА»
Номери лотів: Q80676b18959 –ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»

Q80876b18961– ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»
Q80976b18962 – ТОВ «Ньютенд»
Q81076b18963 – ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»
Q81176b18964 – ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Q82076b18973 – ТБ «ІННЕКС»
Q81976b18972 – ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА»

Коротка назва лота/номер кре-
дитного договору:

Право вимоги за кредитним договором №2388/09-2-08 та № 70/09-2-08 ТОВ «Держзакупів-
лі.Онлайн»
Право вимоги за кредитним договором №1808/09-2-08 ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ 
ФОНД»
Право вимоги за кредитним договором №1683/09-2-08 ТОВ «Ньютенд»
Право вимоги за кредитним договором №795/09-2-08 ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»
Право вимоги за кредитним договором №1138/09-2-08 ТОВ «Науково-виробниче підприєм-
ство «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Право вимоги за кредитним договором №2300/09-2-08 ТБ «ІННЕКС»
Право вимоги за кредитним договором № 1101/09-2-08 ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 
«УКРАЇНА»

Місце проведення аукціонів: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціонів: Перші  відкриті торги (аукціон) – 17.10.2017 

Другі  відкриті торги (аукціон) – 31.10.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 14.11.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 28.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 12.12.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 26.12.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) –11.01.2018 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 25.01.2018 

Час проведення аукціонів: 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, по-
чаткова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/154027
http://torgi.fg.gov.ua/154022
http://torgi.fg.gov.ua/154021
http://torgi.fg.gov.ua/154042
http://torgi.fg.gov.ua/154036
http://torgi.fg.gov.ua/154148
http://torgi.fg.gov.ua/154157

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесу-
альне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному про-
вадженні №42017010000000053 за підозрою Лужецької С.А. у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно 
вказаної особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомле-
ної підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-
5 КПК України пропоную підозрюваній Лужецькій Світлані Анатоліїв-
ні прибути разом із своїм захисником до прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 29.09.2017р. (з 
09.00 до 18.00 год.) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме: 
до прокурора відділу Барцицької І.О.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібра-
ні під час досудового розслідування докази достатніми для складан-
ня обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримі-
нальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання об-
винувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначена вище підозрювана мо-
же ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з 
можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. 2, 
3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 
КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 томи), 
пропонуємо зазначеній вище підозрюваній прибути разом із своїм за-
хисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. 
Ділова, 24, перший поверх) 29.09.2017р. (з 09.00 до 18.00 год.) для 
проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, а са-
ме: до прокурора відділу Барцицької І.О.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 
290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним про-
вадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відпо-
відним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви 
маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального про-
вадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні – 
прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням на-
йменування таких матеріалів.

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 70600, Запорізька 
обл., м. Пологи, вул. М.Горького, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 02.10.2017 о 08:15 до Лисенко Іван Юрійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 70634, Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Інженерне, вул. Леніна, буд. 320) 
справа № 324/1160/17, суддя Кацаренко І. О.

 17.10.2017 о 09:00 до Кисличенко Тамара Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Толстого, буд. 34) справа  
№ 324/1148/17, суддя Кацаренко І. О.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мазін Вадим Миколайович, 07.04.1970 року 
народження,який мешкає за адресою: Донецька область, м.Торез,вул.
Пушкіна, 3\44, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися  02.10.17,03.10.17, 04.10.17у період часу з 09.00 до 
18.00 годин до каб. № 115 першого СВ СУ прокуратури Донецької об-
ласті, до слідчого Самойленка І.А., за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул.Рум’янцева, 4а, для проведення за вашою участю 
слідчих дій у кримінальному провадженні № 42017050000000716 від 
11.09.2017 за ч.1 ст.258-3 КК України — допиту як підозрюваного, за-
кінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів криміналь-
ного провадження,вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів 
відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 вересня 2017 р. № 653-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
щодо розв’язання проблемних питань 

створення космічного ракетного комплексу 
«Циклон-4»

1. Затвердити план заходів щодо розв’язання проблемних питань створення 
космічного ракетного комплексу «Циклон-4», що додається.

2. Державному космічному агентству, Міністерству закордонних справ, Фонду 
державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству еко-
номічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі забезпечити виконан-
ня плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Державному космічному агентству подавати щокварталу до 10 числа місяця, 
що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інфор-
мацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20 вересня 2017 р. № 653-р

ПЛАН 
заходів щодо розв’язання проблемних питань  

створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4»
1. Проаналізувати доцільність продовження дії Рамкової угоди між Урядом 

України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у ви-
користанні космічного простору в мирних цілях від 18 листопада 1999 р., Угоди 
між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту 
технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алканта-
ра, від 16 січня 2002 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів України обґрун-
товані пропозиції.

ДКА, Мінекономрозвитку, МЗС.
2017 рік.

2. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, зокре-
ма набутої в процесі діяльності під час виконання Договору між Україною та Фе-
деративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо ви-
користання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, підписано-
го 21 жовтня 2003 р. у м. Бразиліа і ратифікованого Законом України від 4 лютого 
2004 р. № 1429-IV (далі — Договір), у тому числі в рамках спільної діяльності піс-
ля утворення бінаціональної компанії «Алкантара Циклон Спейс».

ДКА.
2017 рік.

3. Провести інвентаризацію виготовленої в рамках державних контрактів ма-
теріальної частини ракети-носія, виготовленого в рамках провадження спільної 
діяльності технологічного обладнання наземного комплексу, конструкторсько-
технологічної документації і забезпечити їх зберігання на підприємствах-вироб-

никах* до вирішення питання щодо їх подальшого використання та фінансуван-
ня відповідних видатків у межах наявного залишку кредитних ресурсів, залуче-
них під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного 
комплексу «Циклон-4», включаючи повернені страхові платежі.

За результатами проведеної інвентаризації до початку процедури ліквідації бі-
національної компанії «Алкантара Циклон Спейс» провести аналітичну роботу з 
визначення механізму взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками* за 
активами і пасивами.

ДКА, Мінфін.
2017 рік.

4. Вжити заходів політичного характеру, спрямованих на мінімізацію негатив-
них наслідків для українсько-бразильських відносин, що виникли у зв’язку з де-
нонсацією Договору.

МЗС, ДКА.
2017—2018 роки.

5. Надати МЗС і Мін’юсту матеріали, що документально підтверджують втра-
ти України у зв’язку з припиненням Федеративною Республікою Бразилія дії До-
говору.

ДКА, Мінфін, 
Фонд державного майна.
30 жовтня 2017 року.

6. Визначити підстави та механізми відшкодування збитків, завданих Украї-
ні внаслідок припинення та в період дії Договору, залучення міжнародної право-
вої допомоги для захисту інтересів України, підготувати та в установленому по-
рядку внести Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта Кабінету Міні-
стрів України.

ДКА, МЗС, Мін’юст.
30 листопада 2017 року.

7. Затвердити за участю бразильських представників бінаціональної компанії 
«Алкантара Циклон Спейс» порядок ліквідації зазначеної компанії.

ДКА, Фонд державного майна.
30 жовтня 2017 року.

8. Сприяти прийняттю на загальних зборах бінаціональної компанії «Алканта-
ра Циклон Спейс» рішення про ліквідацію компанії та призначити ліквідатора за-
значеної компанії від України.

ДКА, Фонд державного майна.
30 жовтня 2017 року.

9. Взяти участь у ліквідації бінаціональної компанії «Алкантара Циклон Спейс» 
та здійсненні розподілу її активів з урахуванням Угоди між Урядом України та 
Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних 
з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 ро-
ку. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку 
кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту ство-
рення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», включаючи повернені стра-
хові платежі.

ДКА, Фонд державного майна.
2017—2018 роки.

10. Забезпечити повернення в Україну згідно із статтями 6 і 12 Договору ко-
штів та майна, належного Україні в результаті ліквідації бінаціональної компанії 
«Алкантара Циклон Спейс», транспортування та подальше зберігання переданого 
Україні майна та коштів. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах 
наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалі-

зації проекту створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», включаю-
чи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін, 
Фонд державного майна.
2017—2018 роки.

11. Розробити директиви на переговори щодо пошуку потенційних партнерів 
та інвесторів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія «Циклон-4» з те-
риторії інших держав.

ДКА, МЗС.
2017 рік.

12. Провести засідання міжурядових комісій з питань співробітництва з інши-
ми державами щодо пошуку потенційних партнерів для забезпечення здійснення 
пусків ракети-носія «Циклон-4» з території інших держав.

Мінекономрозвитку.
2017—2018 роки.

13. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Ка-
бінету Міністрів України щодо підтримки проекту створення космічного ракетного 
комплексу «Циклон-4» на території іншої держави із залученням іноземних інвес-
торів, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування.

ДКА, МЗС, Мінфін,  
Мінекономрозвитку.
2017—2018 роки.

14. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Мі-
ністрів України проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Митного 
кодексів України в частині норм щодо обмеження строку дії заходів з підтримки 
суб’єктів космічної діяльності строком дії пункту 4 статті 17 Договору, але не піз-
ніше 1 січня 2023 р., та поширення дії цих норм (у частині виконання робіт у рам-
ках створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4») на тих суб’єктів кос-
мічної діяльності — резидентів України, що користувалися цими нормами станом 
на 16 липня 2016 року.

ДКА, Мінфін, 
Мінекономрозвитку, ДФС.
2017—2018 роки.

15. Вжити заходів до наземного експериментального відпрацювання ракети-
носія «Циклон-4» в повному обсязі та виготовлення дослідного зразка ракети-но-
сія для льотних випробувань. Фінансування відповідних видатків здійснювати в 
межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для 
реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4», вклю-
чаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін.
2017—2018 роки.

__________
* Державні підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янге-

ля» (м. Дніпро), «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. 
М. Макарова» (м. Дніпро), «Харківський завод транспортного устаткування», «Стиві-
дорна компанія «Ольвія» (м. Миколаїв), казенне підприємство спеціального прила-
добудування «Арсенал» (м. Київ), публічні акціонерні товариства «Науково-виробни-
че підприємство ХАРТРОН-АРКОС» (м. Харків), «АТ Науково-дослідний інститут раді-
отехнічних вимірювань» (м. Харків), «Дніпроважмаш» (м. Дніпро), «Азовзагальмаш» 
(м. Маріуполь Донецької області), «Науково-виробниче підприємство «АНТЕКС-Ав-
томатика» (м. Сєвєродонецьк Луганської області), ТОВ «Продмаш» (м. Мелітополь 
Запорізької області), об’єднання підприємств «Електротехнічна корпорація «ЕлКор» 
(м. Харків).

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.10.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території  

здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють  
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Групи споживачів Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 139,093 154,806
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) 
та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, діють відповідно до поста-
нови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до на-
селення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 
23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження 
енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантаження енерго-
системи
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження 
енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енер-
гії за регульованим тарифом на основі таких даних:
Прогнозна оптова ринкова ціна на IV квартал, грн за 1 МВт·год  
(без ПДВ)

1365,72 Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 №2326 

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1341,20 Розрахунок згідно з постановою НКРЕ  
від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти нормативних технологіч-
них витрат електричної енергії на III квартал 2017 
(відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0119
Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 №292 II клас напруги                    0,024

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/
МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,19

Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 №2233
II клас напруги                    141,94

Тарифи на постачання електричної енергії за регу-
льованим тарифом, грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             15,39
II група споживачів                76,97
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оголошення

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

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адре-
са суду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект 
імені газети «Правда», 84) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  02.10.2017 о 10:00 до Фе-
сенко Сергій Вячеславович (останнє відоме місце реєстрації: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Миру, буд. 51, 
кв. 104) справа № 202/2658/17, суддя Волошин Є. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
розглядає позовну заяву Пономаренко О. О. до Пономаренка 
Р. С. про розірвання шлюбу.

Відповідач Пономаренко Руслан Сергійович, 26.10.1981 
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Сніжне, 
вул. Нахімова, 27, викликається на 03.10.2017р. о 09.20 год. 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Пологівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. М. Горького, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   02.10.2017 о 08:45 до Єбрагімов Євген Романович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70627, Запорізька обл., По-
логівський р-н, с. Федорівка (Чубарівка), вул. Артема, буд.  
1) справа № 324/1145/17, суддя Кацаренко І. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Мотовилова Максима Станіславовича за ч. 2  
ст. 110 КК України.

Обвинувачений Мотовилов Максим Станіславо-
вич, 30.05.1982 року народження, викликається на 2 
жовтня 2017 року о 09.00 годині до суду, каб. №8, 
для участі у підготовчому судовому засіданні.

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

Суддя Пікалова Н. М.

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 Олександрови-
ча про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житлом. Відповідач у справі: Гармоньщиков Мико-
ла Олександрович, 4 травня 1985 року народження (остан-
нє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Вос-
точна, 86), викликається на 3 жовтня 2017 р. о 13.00 годи-
ні 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 відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться кримінальне провадження № 263/1629/17-к від-
носно Коміссарова Романа Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений: Коміссаров Роман Юрійович, 11.10.1967 
р.н., який є громадянином Російської Федерації, зареєстро-
ваний у м. Москва Російської Федерації, документований 
паспортом № 4500 480823, виданого у м. Москва Російської 
Федерації, викликається для участі у розгляді справи, який 
відбудеться 3 жовтня 2017 року о 09.15 годині та 10 жовтня 
2017 року о 09.15 год. у приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 18, 21.

Суддя О. М. Музика

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає кримінальне провадження №233/1930/17 за 
обвинуваченням Новікова М. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 
ст. 191 КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15,  
ч. 5 ст. 191 КК України. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторо-
вич, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 
07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 10.30 год. 
2 жовтня 2017 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченими 
та оголошення їх у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

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

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина 
Вікторовича у підготовче судове засідання на 2 жовтня 
2017 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Ямковий Іван Сергійович, 08.08.1986 р.н., остан-
нє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Жовтнева, будинок 49, квартира 
23, викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/2572/17 за позовом Ямкової Ірини Сер-
гіївни до Ямкового Івана Сергійовича про розірвання 
шлюбу. Судове засідання відбудеться 02.10.2017 ро-
ку о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, каб. 
№ 16. У разі неявки відповідача до суду справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Антоніаді Леоніду Володимирови-
чу, мешканцю міста Луганська, про ухвалення за-
очного рішення від 29 червня 2016 року по справі  
№ 428/3902/16-ц за позовом Антоніаді Інни Юріївни 
про розірвання шлюбу.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Алєпова 
Одіссея Арістотєлієвича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7662/17 за позо-
вом Алєпової Наталії Анатоліївни до Алєпова Одіссея 
Арістотєлієвича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 2 жовтня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення рішення від 12.09.2017 
року по справі № 428/5203/17 за позовом Левченка 
Сергія Вікторовича до Левченко Ольги Миколаївни 
(відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Волко-
ва, 36/111) про розірвання шлюбу.

Особа, яка знаходиться в населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3061/2017 за позовом Личак Аліси Фе-
дорівни до Кошевого Олега Вікторовича про позбавлення 
батьківських прав.

Відповідач у справі: Кошевий Олег Вікторович, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, п. Карло-
Марксове, вул. Ювілейна, 3/16, викликається на 04.10.2017 
року о 10.00 годині до суду, каб. № 309, для участі в розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3440/2017 за позовом Кушнаренка Валерія 
Івановича до Бахмутської міськради, Кушнаренко Тетяни Іванів-
ни, Кушнаренка Володимира Івановича про призначення додат-
кового строку для подачі заяви про прийняття спадщини.

Відповідачі у справі: Кушнаренко Тетяна Іванівна, Кушна-
ренко Володимир Іванович викликаються на 03.10.2017 ро-
ку о 09.00 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгля-
ді справи 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 
розглядатися в їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2- в/219/9/2017 за заявою Бутко І. О. про 
відновлення втраченого судового провадження.

Відповідачі у справі: Аксьонова Ганна Володимирів-
на, Аксьонова Наталія Володимирівна, останнє місце ре-
єстрації – невідоме, викликаються на 04.10.2017 року о 
10.30 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглядатися в їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Києво-Святошинський районний суд Київської області по-
відомляє Кисимес Оксану Андріївну, що цивільна справа за 
позовом Кисимеса Василя Віталійовича до Кисимес Оксани 
Андріївни, треті особи: Виконавчий комітет Боярської місь-
кої ради в особі Відділу реєстрації місця проживання грома-
дян та формування і ведення реєстру територіальної грома-
ди, Кисимес Максим Васильович, Кисимес Олеся Василів-
на, про визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування житловим приміщенням, у зв’язку із відсутністю в 
ньому понад шість місяців без поважних причин, призначена 
слуханням на 1 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні Києво-Святошинського районного суду Київської об-
ласті за адресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде про-
ведено у вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Чулков Артем Аркадійович, 02.04.1991 року народження, за-

реєстрований та проживає за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Новомосковськ, вул. Самарська, 56А, на підставі 
ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, ви викликаєтесь як обвинува-
чений  у кримінальному провадженні № 183/2527/17 за ч.1 ст.110 
КК України на 03.10.2017 о 16 год. 30 хв. до Новомосковського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалів-
ка, буд. 10б, зала судового засідання № 2.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомлений з її зміс-
том.

Суддя Олійник А. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Майгрус Ірини 
Володимирівни до Майгрус Олександра Михай-
ловича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Майгрус Олександр Ми-
хайлович (адреса Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Корсунського, буд. 94, кв. 66) викликаєть-
ся на 05 жовтня 2017 року на 14 год. 00 хв. до 
суду, кабінет № 306, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача він повинен повідомити суд 
про причину неявки,інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса су-
ду: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться   03.10.2017 о 08:30 
до Літовченко Олександр Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 40002, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Роменська, буд. 91, кв. 3) справа  
№ 592/7147/17, суддя Труханова Л. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Тітенка Вадима Анатолійовича до Ті-
тенко Тетяни Борисівни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Тітенко Тетяна Борисівна, проживає за 
адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілей-
на, 55/56 викликається в судове засідання, призначене на 10 
год. 00 хв. 02.10.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/3755/2017 за позовом Сахно Інни Вікто-
рівни до Сахна Віталія Васильовича про стягнення аліментів.

Відповідач у справі: Сахно Віталій Васильович, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Часів Яр, вул. Воро-
шилова, 11/14, викликається на 05.10.2017 року о 10.45 го-
дині до суду, каб. № 309, 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-
глядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
В клінічну ординатуру за спеціальностями: дитяча 

анестезіологія, онкологія, ортопедія і травматологія.
Для участі у конкурсі необхідно подати такі доку-

менти: заява на ім’я ректора, особовий листок по об-
ліку кадрів з фотокарткою, копія диплома, копія сер-
тифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, 
копія трудової книжки, характеристика з місця робо-
ти, автобіографія, медична довідка (форма 086-о); 
копія паспорта (стор. 2, 3 ,11), копія ідентифікацій-
ного коду.

Особи, що вступають до клінічної ординатури без 
відповідного стажу, подають рекомендацію вченої 
ради вищого навчального закладу.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 9, НМАПО імені П.Л. Шупика, відділ аспірантури 
та клінічної ординатури (к. 404, 405).

Прийом документів: протягом тижня з дня публі-
кації оголошення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає  в судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.10.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, Бурлаченко Антоніну Никифорівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Невського, 142), як відповідачку по цивільній 
справі № 219/7680/17 за позовом Науменка Володи-
мира Григоровича про визнання права власності на 
спадкове майно.

Суддя Дубовик Р. Є.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання 

Окунєва Олександра Олександровича за позовом Окунєвої Ганни Мико-

лаївни до Окунєва Олександра Олександровича про розірвання шлюбу, 

що відбудеться 02.10.2017 p. о 09 год. 00 хв. у приміщенні Жовтнево-

го районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. 

Олександрівська, 6, каб. №25..

Суддя Світлицька В.М.

 Золотоніський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19700, 
Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  02.10.2017 о 08:35 до Даниленко Федір Андрійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 19731, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Драбівці, 
вул. К. Маркса, буд. 9) справа № 695/1576/17, суддя Степченко М. Ю.

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

Арбузинський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55300, Микола-
ївська обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 204) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 02.10.2017 о 10:30 до Склярець Сергій Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 55330, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Семенівка, вул. Підгір-
на, буд. 12) справа № 467/738/17, суддя Явіца І. В.

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

Тернівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 
50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ухтом-
ського, 23) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 05.10.2017 о 12:30 до Поломарчук Любов Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 50083, Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Федоренко, буд. 28, кв. 54) 
справа № 215/1230/17, суддя Науменко Я. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

 Білозерський районний суд Херсонської обл. (адреса су-
ду: 75000, Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Романа Вдо-
виченка, 89) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 13.10.2017 о 14:00 до Скороход Світлана Ва-
леріївна (останнє відоме місце реєстрації: 75032, Херсонська 
обл., Білозерський р-н, с. Дар’ївка, вул. Жовтнева, буд. 175) 
справа № 648/2643/17, суддя Рибас А. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Коропський районний суд Чернігівської області (адреса 
суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться    02.10.2017 о 14:00 до Подоляко Людмила Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 16240, Чернігівська 
обл., Коропський р-н, с. Риботин, вул. Леніна, буд. 6) спра-
ва № 735/921/17, суддя Балаба О. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса 
суду: 48664, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 
1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  02.10.2017 о 09:00 до Гумен Михайло Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 48686, Тернопільська обл., Залі-
щицький р-н, с. Щитівці, -) справа № 597/929/17, суддя Ду-
дяк С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
ча у цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Лінькова Сер-
гія Миколайовича (04.07.1965 р.н., м. Довжанськ (Свердловськ) Луган-
ської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 00 хвилин 3 жовтня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРО-
ВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 
33637321) повідомляє про визнання втраченими бланків договорів 
ОСЦПВВНТЗ: АК/1882597 — 1 шт., АК/2357026 — 1 шт., АК/2810368 
— 1 шт., АК/2806404 — 1 шт., АК/3662296 — 1 шт., АК/3662629 — 1 
шт., AК/3662500 — 1 шт., AК/3972054 — 1 шт., AM/0002034 — 1 шт., 
AМ/0009725 — 1 шт., АМ/0018426 — 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ«СК «ЗДОРОВО» Р.А. Дунаєвський

Втрачений судновий білет 

ДБ №008629 на човен 

з бортовим номером 

«ДАП-7016-К», виданий на ім’я 

Цапенка Юрія Миколайовича, 

вважати недійсним.

Малиновський районний суд  
м. Одеси (суддя Плавич I. B.) викли-
кає Ніколайчук Майю Олександрів-
ну як відповідачку в судове засідан-
ня по справі №521/12629/17 за по-
зовом Вітакера Джонатана Пола до 
Ніколайчук Майї Олександрівни про 
розірвання шлюбу, яке призначе-
не на 04.10.2017 року о 10.05 год. 
(адреса: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1, 
зала №217).

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/1289/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Гуля Макси-
ма Петровича та Гуля Петра Івановича про стягнення 
боргу за договором мультивалютної кредитної лінії.

Судове засідання відбудеться 07.11.2017 року о 
14.00 год. (резервна дата 10.11.2017 р.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Горького, 2.

Викликається Гуль Максим Петрович, останнє міс-
це реєстрації: м. Луганськ, кв-л Ленінського Комсо-
молу, буд. 5, кв. 27, та Гуль Петро Іванович, останнє 
місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Ленінського Ком-
сомолу, буд. 5, кв. 27.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Козівський районний суд Тернопільської області ви-
кликає Небіра Андрія Миколайовича, зареєстрованого: 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Грушевського, 74/810 
Хмельницької області, фактичне місце проживання: м. 
Київ, вул. Волгоградська, 16, кв. 43, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 27 листопада 2017 року о 14 год., 
для участі у розгляді справи №600/514/16-ц за позовом 
Ожібка Івана Михайловича до ПАТ СК «Брокбізнес», Не-
біра Андрія Миколайовича про відшкодування майнової 
шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Козів-
ського районного суду Тернопільської області за адре-
сою: смт Козова, вул. Гвардійська, 2 Тернопільської об-
ласті. У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за наявними матеріалами. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи.

Суддя Гриновець О. Б.

До уваги учасників ТОВ «Компані «Т і Н». 31 жов-
тня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 30400, 
Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островсько-
го, 52, відбудуться позачергові загальні Збори ТОВ 
«КОМПАНІ «Т і Н» (код ЄДРПОУ 40328823).

Порядок денний:
1. Розгляд заяви Шевчука Володимира Миколайо-

вича про звільнення з посади директора ТОВ «КОМ-
ПАНІ «Т і Н» і про обрання нового директора това-
риства.

Пропозиції щодо порядку денного надсилати на 
адресу ТОВ «Компані «Т і Н» не пізніше 6 жовтня 
2017 року. Ознайомитися з документами, питання по 
яких виносяться на збори, можна не пізніше 24 жов-
тня 2017 року в приміщенні ТОВ «Компані «Т і Н».

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 30 хв. 9 жовтня 2017 року 
та 10 год. 30 хв. 17 жовтня 2017 року як відповідача Стре-
мовського Олега Ігоровича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Мінська, буд. 24, кв. 
4, по цивільній справі №319/1152/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Стремовського Ігоря Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитом. Розгляд справи відбудеться в за-
лі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. 
Центральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. 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.

В провадженні Ренійського районного су-
ду Одеської області знаходиться цивільна справа  
№ 510/1180/17 за позовом Булгар Світлани Микола-
ївни до Дулогла Костянтина про розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі призначено на 
04.10.2017 р. о 09 годині 40 хвилин у Ренійсько-
му районному суді за адресою: Одеська область, 
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. 
(04840)42129.

Суд викликає відповідача Дулогла Костянтина, 
остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Га-
гаріна, 30.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
ча Дулогла Костянтина справа буде розглянута без 
його участі.

B провадженні слідчого управління прокуратури Дніпро-
петровської області перебуває кримінальне провадження  
№ 42016040000000902, яке розпочато 19.10.2016 р. за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України.

Процесуальний керівник у вказаному кримінальному про-
вадженні — прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях слідчих регіональної проку-
ратури Дніпропетровської області Самоткан Віталій Мико-
лайович викликає підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 42016040000000902 — Горгуля Сергія Івановича, 
30.07.1972 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Дніпро, 
вул. Ю.Савченка, 97-а, кв. 26, на 10.00 годину 04.10.2017р. та 
10.00 годину 09.10.2017 р. до першого слідчого відділу слід-
чого управління прокуратури Дніпропетровської області за 
адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, 32, для допиту в зазначе-
ному кримінальному провадженні, проведення інших слід-
чих та процесуальних дій, ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження.

Збаразький районний суд Тернопільської області по 
цивільній справі за позовом Ящишин Марії Петрівни до 
Ящишина Петра Станіславовича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим примі-
щенням та зняття з реєстраційного обліку, викликає в су-
дове засідання відповідача Ящишина Петра Станіславо-
вича, останнє відоме місце проживання якого: с. Стриїв-
ка Збаразького району.

Судове засідання призначене на 18 жовтня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. і відбудеться в приміщенні Збаразь-
кого районного суду Тернопільської області за адресою: 
47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської 
області, суддя Левків А. І. Відповідачу Ящишину Петру 
Станіславовичу пропонується надати всі наявні у нього 
докази на заперечення позову. У разі неявки в судове за-
сідання, справа буде розглянута за відсутністю Ящишина 
Петра Станіславовича. Про причини неявки Ящишин Пе-
тро Станіславович повинен повідомити суд.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 11 год. 00 хв. 9 жовтня 2017 ро-
ку та 11 год. 00 хв. 17 жовтня 2017 року як відповідача По-
ловинкіна В’ячеслава Миколайовича, останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Токаре-
ва, буд. 6, кв. 30, по цивільній справі №319/1150/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Половинкіна В’ячеслава Микола-
йовича про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізь-
ка обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до су-
ду обов’язкова. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та докази. У разі неявки відповідач повинен 
повідомити суд про причини 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.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судове засідання Бершака Віта-
лія Юрійовича, Бершак Олену Михайлівну в цивіль-
ній справі №433/1351/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії — Луганського обласного 
управління AT «Ощадбанк» до Бершака Віталія Юрі-
йовича, Бершак Олени Михайлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 3 жовтня 2017 року о 09.30 годині 
в приміщенні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїць-
ке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Мирненської сіль-
ської ради до Жданова І. К., третя особа: ОСББ «Щас-
тя», про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідач по справі: Жданов Ігор Костянтино-
вич, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Слов’янський р-н, с. Мирне, вул. Б. Ніколюка, б. 5, кв. 
3, викликається на 15.00 годину 6 жовтня 2017 року 
до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає: Голеняєву Ірину Володимирівну, яка зареєстрована за 
адресою: вул. Петраковського, 2/16, м. Антрацит Луганської 
області, Голеняєва Анатолія Володимировича, який зареє-
стрований за адресою: вул. 3-я Лінія, 2, с. Лісне, м. Антра-
цит Луганської області — як відповідачів у судове засідан-
ня по цивільній справі № 431/2414/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Голеняєвої Ірини Володимирівни, Голеняє-
ва Анатолія Володимировича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором № 118_150 від 14.06.2013р., яке 
відбудеться 9 жовтня 2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, 
при цьому за результатами розгляду справи по суті буде ви-
несено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Келівницького Дмитра Борисовича, 19 травня 
1985 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: с. Горишківка, вул. Леніна, 48 Томашпільського райо-
ну Вінницької області, та повідомляє про розгляд справ 
№ 146/882/17, № 146/881/17 за позовом Келівницької 
Тетяни Олексіївни до Келівницького Дмитра Борисови-
ча про розірвання шлюбу та про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини, які відбудуться 4 жов-
тня 2017 року о 08.30 та 09.00 годині в Томашпільсько-
му районному суді Вінницької області за адресою: 24200, 
смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57 Томашпільсько-
го району Вінницької області, під головуванням судді  
Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання справу 

буде розглянуто за його відсутності за наявними в ній до-
казами на підставі ст.ст. 224 — 227 ЦПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/3545/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Мацюка Сергія Васильовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі — Мацюк Сергій Васильович, 
06.11.1957 р.н., м. Макіївка, мкрн Комсомольський, 
буд. 5, кв. 25, викликається до суду на 26 жовтня 
2017 року о 08.50 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутнос-
ті.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/3786/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Іванової Яни Володимирівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі — Іванова Яна Володимирів-
на, 17.12.1977 р.н., м. Макіївка, вул. Ботанічна, буд. 
6, кв. 12, викликається до суду на 26 жовтня 2017 
року о 09.00 годині, каб. № 15, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, 
що розгляд справи за позовом Балуна Віктора Івановича до 
Балун Світлани Олександрівни, Балуна Владислава Вікторо-
вича про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, відбудеться 9 жовтня 2017 
року на 09 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:  
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, під головуванням судді 
Яременко І. В. (каб. 15).

Для участі у справі як відповідачі викликаються Балун 
Світлана Олександрівна, Балун Владислав Вікторович (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Дьошина, 36, м. Чернігів).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими 
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутнос-
ті відомостей про причини неявки Балун Світлани Олексан-
дрівни, Балуна Владислава Вікторовича, повідомлених на-
лежним чином або причину неявки буде визнано судом не-
поважною – суд вирішить справу на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Долинський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає на 13.00 годину 19 жовтня 2017 року від-
повідачів: Желіховського Олександра Володимиро-
вича (останнє місце проживання за адресою: вул. 
Весняна, 31, с. Славне, Долинський район, Кірово-
градська область), Желіховську Маргариту Дмитрів-
ну (останнє місце проживання за адресою: вул. Нахі-
мова, 54, кв. 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) 
у цивільній справі за позовом Желіховської В. І. до Же-
ліховського О. В., Желіховської М. Д., треті особи, 
що не заявляють самостійних вимог на предмет спо-
ру: Богданівська сільська рада Долинського райо-
ну Кіровоградської області, Служба у справах дітей 
Долинської районної державної адміністрації Кіро-
воградської області, про позбавлення батьківських 
прав, призначення опікуна, стягнення аліментів на 
утримання дітей.

Суддя Д. М. Баранський

Монастирищенський районний суд викликає Буренка Сергія Петровича, 
13.06.1979 року народження, та Буренко Інну Анатоліївну, 27.08.1978 року на-
родження, як відповідачів по цивільній справі за позовом Пашкової Людмили 
Леонідівни до Буренко Інни Анатоліївни, Буренка Сергія Петровича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Монастирищенської райдержадміністрації, про по-
збавлення батьківських прав.

Буренко С. П. та Буренко І. А. викликаються в судове засідання, яке відбу-
деться 04.10.2017 року о 12 год. 30 хв. у залі судових засідань № 1 Монастири-
щенського районного суду за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монастирище Чер-
каської області. Головуючий по справі суддя Діденко Т. І.

Монастирищенський районний суд пропонує Буренку С. П., який за відомос-
тями управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради зареє-
стрований в м. Біла Церква, вулиця Лугова, б. 7, та Буренко І. А. подати письмо-
ві пояснення та заперечення, наявні докази по даній справі до 04.10.2017 року.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за відсутності даних 
осіб; на підставі наявних у ній даних та доказів буде постановлено рішення. Про 
причини неявки вказані особи зобов’язані повідомити суду.

Шевченківський районний суд м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 11.12.2017 року о 10 год. 30 хв. Самбор-
ського Олександра Михайловича як відповідача 
по справі за позовом Кругляка Сурена Михай-
ловича до приватного нотаріуса Шишкіної Алли 
Олександрівни, Самборського Олександра Ми-
хайловича, Голуба Олексія Сергійовича про ви-
знання недійсним договору застави транспорт-
ного засобу.

Відповідач викликається в судове засідання, у 
разі неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя Савицький О. А.

Протоколом 1/17 від 12.09.2017 року прийня-

то рішення про ліквідацію Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «АУТДОР-АЛЬЯНС»

Ідентифікаційний код 32558883.

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вулиця 

Павлівська, будинок 29, кімната 10, тел. (044) 

490-63-33.

Майнові претензії кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з моменту публікації цьо-

го повідомлення за місцезнаходженням.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 
65110, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  10.11.2017 о 09:00 до Єсіпов Володимир Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 65000, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Піонерська, буд. 16 а,  
кв. 50) справа № 522/9625/17, суддя Чернявська Л. М.

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

Звенигородський районний суд Черкаської області викликає на су-
дове засідання Рублевського Івана Васильовича як відповідача по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Альфа-банк» до Рублевського Івана Ва-
сильовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться в приміщен-
ні Звенигородського районного суду Черкаської області 12.10.2017 р. 
о 08.30 год.

У разі неявки до суду справа буде розглянута на наявними доказами 
без вашої участі на підставі ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Сакун Д. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8714/2017 
за позовом Мепорія Наталі Іванівни до Мепорія Слави Івановича про розі-
рвання шлюбу.

Відповідач по справі: Мепорія Слава Іванович, 19.06.1967 року народжен-
ня, який зареєстрований: Донецька область, м. Бахмут, вул. Гвардійська, буд. 
13, викликається в судове засідання на 3 жовтня 2017 року о 12 год. 40 хв.

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

Суддя Харченко О. П.

Апеляційний суд Харківської області викликає Блінова Володимира Олек-
сандровича, 04.03.1949 р.н., Парамонова Ігоря Вікторовича, 18.05.1970 
р.н., Саніна Юрія Анатолійовича, 19.06.1981 р.н., як відповідачів по справі  
№ 22-ц/790/5155/17 за позовом Алексік Ірини Миколаївни до Блінова Воло-
димира Олександровича, Парамонова Ігоря Вікторовича, Саніна Юрія Анато-
лійовича, Жуваги Лариси Михайлівни, третя особа: ПНХМНО Чижова Ната-
лія Анатоліївна, про визнання договору купівлі-продажу недійсним, яке від-
будеться 2 жовтня 2017 р. о 17.40 год. у приміщенні Апеляційного суду Хар-
ківської області (зала №10) за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної 
Сотні, 36.

Суддя А. І. Колтунова
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Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. (знятий з реєстрацій-
ного обліку, останнє відоме місце реєстрації: Миколаївська 
область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) 
викликається на 02.10.2017 року о 09.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Нємиш Н. В.

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

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

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Острова Богдана Віталійо-
вича, що діє в інтересах Острова Віталія Анатолійовича до 
Тищенка Олександра Володимировича про відшкодування 
шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, третя 
особа – Приватне акціонерне товариство «Страхова компа-
нія «Дім страхування».

Відповідач Тищенко Олександр Володимирович, останнє 
відоме місце реєстрації якого: Донецька область, місто Марі-
уполь, проспект Перемоги, будинок № 90, корпус № 5, квар-
тира № 58, викликається на 12.45 год. 4 жовтня 2017 року в 
кабінет № 201, 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 розглянута у його 
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя О. В. Ковтуненко

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2-в/219/16/2017 за заявою ПАТ «Пер-
ший Український Міжнародний Банк» про відновлення 
втраченого судового провадження по цивільній справі  
№ 2-11746/2010 про стягнення заборгованості з Клев-
цова Едуарда Костянтиновича, ТОВ ТБ «Інтеграл» на ко-
ристь ПАТ «ПУМБ».

Відповідачі у справі Клевцов Едуард Костянтино-
вич, останнє місце реєстрації: м. Єнакієве, вул. Марчен-
ко, буд. 3а, кв. 25; ТОВ ТБ «Інтеграл», останнє місце реє-
страції – м. Єнакієве, вул. Тіунова, 105, викликаються на 
02.10.2017 року о 13.05 годині до суду, каб. № 309, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглядатися в їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу 2/219/3226/2017 за позовом 
Лубінець Ольги Олександрівни до Колпакової Юлії 
Сергіївни, Колпакова Василя Сергійовича про захист 
права власності шляхом визнання особи, що втрати-
ла право користування житлом.

Відповідачі у справі Колпакова Юлія Сергіївна, 
Калпаков Василь Сергійович, останнє місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Бахмут, вул. О.Бірюкова, 21, 
викликаються на 03.10.2017 року об 11.30 годині до 
суду, каб. № 309, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглядатися в їхню від-
сутність.

Суддя Хомченко Л. І.

В провадженні судді Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 42016050000000657 відносно Бікбаєва Дмитра Рі-
натовича обвинуваченого за ст. 258-3 ч. 1КК України.

Обвинувачений Бікбаєв Дмитро Рінатович, 
09.12.1991 року народження, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Гречнєва, 10, кв. 120, викликається 
на 09.15 год. 4 жовтня 2017 року до Слов’янського 
міськ районного суду (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) у зал № 7, для участі в судовому 
засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Сарненський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Максимова Ярослава Сергійо-
вича, місце проживання якого невідоме, в цивільній 
справі за позовом Максимової Ніни Петрівни до Мак-
симова Ярослава Сергійовича про розірвання шлюбу 
та стягнення аліментів на малолітніх дітей.

Судове засідання призначено на 09 годину 00 хви-
лин 2 жовтня 2017 року в приміщенні Сарненського 
районного суду Рівненської області за адресою: Рів-
ненська область, м. Сарни, вул. Залоги, 5.

З опублікуванням оголошення, відповідач Макси-
мов Ярослав Сергійович вважається належним чи-
ном повідомленим про час та місце судового розгля-
ду справи. В разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа вирішуватиметься за його відсутності 
на підставі наявних доказів.

Суддя О. А. Рижий

Солом’янський районний суд м.Києва (адреса су-
ду: 03113, м. Київ, м. Київ, вул. Шутова,1) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

05.03.2018 о 10:45 до Блохін Сергій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. 
Митр. Василя Липківського, буд. 23, кв.41) справа  
№ 760/5230/17, суддя Лазаренко В. В.

08.02.2018 об 11:00 до Тимошенко Владислав 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
03058, м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 29-Д) справа  
№ 760/2986/17, суддя Кушнір С. І.

26.02.2018 о 10:15 до Ткаченко Олександра 
Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 01001,  
м. Київ, вул. Ушинського, буд. 34а, гурт.) справа  
№ 760/5219/17, суддя Лазаренко В. В.

 27.02.2018 об 11:00 до Журавльова Світла-
на Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 
01001, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 4/6) справа  
№ 760/3729/17, суддя Коробенко С. В.

05.03.2018 о 10:30 до Рабош Сергій Валентинович 
(останнє відоме місце реєстрації: 01000, м. Київ, вул. 
Платонівська, буд. 10, гурт.) справа № 760/5234/17, 
суддя Лазаренко В. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розгля-
дає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1). Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена 
Голова І. Д. (зареєстрована м.Костянтинівка, вул. Сумська, 
54) викликається на 02.10.2017 року на 10-00 год. до суду, 
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Нємиш Н. В.;

2). Погодіна Вадима Вікторовича, 16.01.1971 р.н., Сухом-
линова Максима Вікторовича, 16.05.1984 р.н., Москальова 
Юрія Аркадійовича, 03.08.1969 р.н., за пп. 3, 12 ч. 2 ст. 115  
КК України. Обвинувачені по справі Погодін В. В. (зареєстро-
ваний: м. Донецьк, вул. Артема, 104/146), Сухомлинов М. В. 
(зареєстрований: м. Макіївка, вул. Первомайська, 2/6), Мос-
кальов Ю. А. (зареєстрований: м. Донецьк, вул. Матросова, 
25), викликаються на 18.10.2017 року на 10-00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Геря О. Г.

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

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

Голова суду Є. В.Челюбєєв

Дружківський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Ен-
гельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

02.10.2017 о 14:00 до Сванідзе Ірма (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 58, кв. 13) справа  
№ 229/2564/17, суддя Гонтар А. Л.

02.10.2017 об 11:00 до Селіщева Вера Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Петра Радченка, буд. 38,  
кв. 218) справа № 229/2536/17, суддя Гонтар А. Л.

02.10.2017 о 13:00 до Горчакова Ніна Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Леваневського, буд. 42) 
справа № 229/2563/17, суддя Гонтар А. Л.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

В провадженні Новоайдарського районно-
го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000036 від 10.03.2017 року за обви-
нуваченням Русінової Світлани Олександрівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ну Русінову Світлану Олександрівну, 10.02.1975 р.н., 
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Центральна, буд. 22, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 02.10.2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 
буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

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

1). Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачена Пугач М. М. (зареєстрована м.Донецьк, вул. Брюсова, 
61),  викликається на 04.10.2017 року на 11-00 год. до суду, каб. 
№ 8, для участі у розгляді справи по суті;

2). Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Запривода О. Г. (зареє-
стрований за адресою м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 
32, проживає за адресою м. Донецьк, вул. Ліста, 36),  викликаєть-
ся на 04.10.2017 року на 09-00 год.  до суду, каб. № 8, для участі 
у розгляді справи по суті;

3). Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року наро-
дження, який підозрюється  у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Левченко 
Роман Олексійович (зареєстрований  за адресою Донецька обл., 
Волноваський район, с.Дмитрівка, вул.Шкільна (Дзержинсько-
го), 32),  викликається на 04.10.2017 року на 10-00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

Суддя Г. В. Ткач

Повістка про виклик обвинуваченого в судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 

28.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 6 жовтня 2017 
року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судо-
вого засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2017 року о 09 год. 
30 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає відповідачів у судові засідання на 2 жовтня 
2017 року, а саме:

– Лежалкіну Валентину Михайлівну, Лежалкіна Романа Арка-
дійовича, Майбороду Едуарда Олександровича на 14.30 годину;

– Лежалкіну Валентину Михайлівну, Мазур Аллу Андріївну, 
Касєєву Ніну Василівну, Майбороду Едуарда Олександровича на 
15.00 годину;

– Бєлікову Світлану Олександрівну на 15.30 годину;
– Бабаєву Ніну Олександрівну, Кондратюка Віталія Сергійови-

ча, Мусаіда Олександра Олександровича на 16.00 годину;
– Боліловського Михайла Петровича, Лобурь Катерину Андрі-

ївну, Лобуря Андрія Івановича на 16.30 годину;
– Авакяна Арсена Юраєвича, Авакян Нелі Вікторівну, Авакя-

на Агарона Юраі, Саркісяна Самвела Азатовича, Карапетяна Гоар 
Нарібековича на 17.00 годину за позовами Кредитної спілки «Ім-
періал ЛТД» про стягнення заборгованості, до залу судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області. У разі не-
явки на вказані судові засідання, суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів: Олійник Світлану Стефа-
нівну (Луганська область, м. Кадіївка, вулиця Луган-
ська, буд. 79), Мельникову Ірину Анатоліївну, (Лу-
ганська область, м. Кадіївка, вулиця Фестивальна, 
буд. 57, кв. 9), Черкашину Юлію Станіславівну (Лу-
ганська область, м. Брянка-6, вулиця Червона Зір-
ка, буд. 12, кв. 5) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Кредитної спілки «Імпері-
ал ЛТД» до Олійник Світлани Стефанівни, Мельнико-
вої Ірини Анатоліївни, Черкашиної Юлії Станіславівни 
про стягнення боргу, яке відбудеться 03.10.2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає відповідача у цивільній справі за позовом 
ПАТ «Альфа-Банк» до Кузнецова Юрія Олександро-
вича (05.10.1968 р.н., м. Довжанськ (Свердловськ) 
Луганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 30 хви-
лин 3 жовтня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

В провадженні Сторожинецького районного суду 
Чернівецької області знаходиться спеціальне про-
вадження по обвинуваченню Василькової Галини 
Вікторівни за ст.ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 191 ч. 5, 200  
ч. 2 КК України.

Викликається до Сторожинецького районного су-
ду Чернівецької області обвинувачена Василькова 
Галина Вікторівна для розгляду кримінального про-
вадження на підготовчому судовому засіданні об 11 
год. 00 хв. 19.10.2017 року за адресою: м. Сторожи-
нець, вул. Чернівецька, 6, кабінет №5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашій відсутності.

Суддя А. М. Пташник

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) ви-
кликає в судове засідання як відповідача Железня-
ка Олександра Володимировича по цивільній справі 
№522/7483/17-ц за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Альфа-Банк» до Железняка Олексан-
дра Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.10.2017 року о 14 
год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє 
гр. Медову Дашу Володимирівну, що судове засідання 
по справі за позовом ШВЕЦЯ Олександра Миколайови-
ча до Медової Даші Володимирівни, третя особа: Орган 
опіки та піклування Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації, про внесення частини аліментів 
на особистий рахунок дитини у відділенні Державного 
ощадного банку України, відбудеться 9 листопада 2017 
року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А, зал №30.

Ваша явка до суду обов’язкова. З собою мати паспорт.
Суддя І. В. П’ятничук

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає відповідача у цивільній справі за позовом 
ПАТ «Альфа-Банк» до Кирдяка Михайла Михайлови-
ча (30.11.1966 р.н., м. Довжанськ (Свердловськ) Лу-
ганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хви-
лин 3 жовтня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області (адреса: Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) ви-
кликає в судове засідання Медвідя Анатолія Леоні-
довича, 30.06.1960 р.н. (попереднє місце реєстрації: 
Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Тин-
на), яке відбудеться 25.10.2017 року о 14 год. 30 хв. 
У разі неявки до суду та неповідомлення причин не-
явки, або якщо такі причини суд визнає неповажни-
ми, справа буде вирішена на підставі наявних у ній 
даних та доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя С. М. Логінова

Карімов Ігор Фарідович, останнє відоме місце реє-
страції якого: м. Донецьк, вул. Нижньоудинська, буд. 
3, кв. 169, викликається в судове засідання до Поло-
гівського районного суду Запорізької області як від-
повідач у цивільній справі №324/1075/17 за позовом 
Карімової Наталі Вячеславівни до Карімова Ігоря Фа-
рідовича про стягнення аліментів, яке відбудеться 3 
жовтня 2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Поло-
гівського районного суду за адресою: м. Пологи За-
порізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судове засідання Наумова Олексан-
дра Миколайовича, Наумову Ірину Олександрівну в ци-
вільній справі №433/1353/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 3 жовтня 
2017 року о 08.45 годині в приміщенні Троїцького район-
ного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Трав-
ня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 56642 Тираж 19209

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

1..6
11..16 1..6

11..16

1..6
11..16

4..9
13..18

1..6
10..15

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +11  +16 Черкаська +1  +6  +11  +16
Житомирська +1  +6 +11  +16 Кіровоградська +1  +6  +11  +16
Чернігівська +1  +6 +11  +16 Полтавська +1  +6  +11  +16
Сумська +1  +6 +10  +15 Дніпропетровська +1  +6  +12  +17
Закарпатська +4  +9 +13  +18 Одеська  +4  +9  +13  +18
Рівненська +1  +6 +11  +16 Миколаївська  +3  +8  +13  +18
Львівська +1  +6 +11  +16 Херсонська  +4  +9  +13  +18
Івано-Франківська +1  +6 +10  +15 Запорізька  +2  +7  +12  +17
Волинська +1  +6 +11  +16 Харківська  +1  +6  +10  +15
Хмельницька +1  +6 +11  +16 Донецька  +1  +6  +10  +15
Чернівецька +1  +6 +11  +16 Луганська  +1  +6  +10  +15
Тернопільська +1  +6 +11  +16 Крим  +5  +10  +14  +19
Вінницька +1  +6 +11  +16 Київ +3  +5 +13  +15

Укргiдрометцентр

Луганщина малює  
свій талісман

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Днями оголошено конкурс малюнків талісмана об-
ласті — байбака. Роботи приймають від художників віком від вось-
ми до вісімнадцяти років. 16 найкращих малюнків надрукують на 
подарункових футболках та кухлях. Сам конкурс його організато-
ри —  ПРООН спільно з громадськістю та владою назвали «Луган-
ський бабак миролюбний та хазяйновитий». 

«Ми розпочинаємо роботу над промоцією та формуванням по-
зитивного іміджу та бренда області. Нам потрібні креативні ідеї! 
Хочемо, аби така ініціатива була довгостроковою, тож луганський 
бабак може згодом перетворитися на героя добрих коміксів та 
мультфільмів»,— каже радник з питань примирення та соціальної 
єдності ПРООН Ганна Борова. 

Триватиме конкурс понад  місяць, а потім журі обере переможців. 
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Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. З нагоди Дня міста 
відбулося бучне дійство «Полта-
ва вишивана», яке зібрало тися-
чі полтавців та гостей. Розпоча-
ла його  піснею «Роде наш крас-
ний» заслужена артистка Украї-
ни Олена Білоконь. А майже 10 
тисяч учасників у вишиванках 
колоною вирушили із Соборного 
майдану до парку «Перемога». 

«Радий бачити усіх, хто приєд-
нався сьогодні до параду «Пол-

тава вишивана»! Вишиванка — 
це не тільки красивий одяг. Во-
на — оберіг українського наро-
ду, його душа. Сьогодні тисячі 
полтавців згуртувалися в любо-
ві до рідного краю, до Батьків-
щини. І, упевнений, відчули, як 
гордо бути полтавцем, — при-
вітав у парку всіх учасників арт-
проекту Полтавський міський го-
лова Олександр Мамай.

На території парку працю-
вало «Містечко майстрів», де 
умільці презентували незлічен-
ну кількість власноруч виго-

товлених виробів, різноманіт-
ні майстер-класи. Малеча ма-
ла змогу сплести патріотичні 
браслети, вишити рушничок, 
зліпити вироби із глини, взя-
ти участь у захопливих конкур-
сах. Під час дискотеки усі, хто 
не побоявся стати яскравим та 
помітним, приєдналися до ко-
льорового дійства розкидання 
фарб «Poltava Holi Fest».

Загальноосвітні та дошкільні 
заклади міста представили ви-
ставку вишитих у різних техніках 
рушників та картин. Окрім того, 

полтавці розіграли цінні подарун-
ки від партнерів заходу. 

Бажаним сюрпризом став і 
фестиваль полтавської кухні, під 
час якого команди змагалися у 
приготуванні найсмачніших га-
лушок та борщу. По завершен-
ні конкурсу усіх охочих почасту-
вали смачнючими стравами. Лю-
дям безкоштовно роздали понад 
півтори тисячі порцій наваристо-
го борщу та понад тисячу порцій 
галушок. Закінчилося свято ви-
ступами відомих гуртів і феєр-
верком.

Полтавці святкували день міста  
з борщем і галушками

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК. У вівторок скарбничка збірної України на 
«Іграх нескорених» приросла двома нагородами.  Український павер-
ліфтер Василь Пашкевич (на фото зверху) виборов золоту медаль, 
досягнувши  найкращого  результату в жимі штанги по 160, 171 і 175 
кг. А 44-річний ветеран АТО Вадим Свириденко (на фото ліворуч) 
посів третє місце в змаганнях з веслування на тренажерах. Нагороду 
він розділив з британцем Ламіном Манехом, який показав точно такий 
само результат. Перше місце посів канадець Майкл Тронер, а друге 
— британець Марк Ормрод. 

Майстер спорту з паверліфтингу Василь Пашкевич перед від’їздом 
до Торонто зазначав, що налаштований на перемогу, однак переко-
наний, що кожен учасник «Ігор нескорених» вже переможець, бо ви-
грав боротьбу за власне життя.  Яскравим прикладом жаги до жит-
тя є історія ветерана Вадима Свириденка, який займається спортом 
попри втрату чотирьох кінцівок. Він уже брав участь у 41-му марафо-
ні морської піхоти США у Вашингтоні. Власним прикладом доводить, 
що навіть інвалідність першої групи не здатна зашкодити українським 
військовим гідно представляти  свою країну на світовій арені.

Козацьке село  
піснею приросло

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У селі Ворошилівка, що в Тиврівському районі на 
Він ниччині (яке, за легендою, заснували козаки), відбулося обласне 
мистецьке свято «Пісенні крила сивої зозулі». Щороку сюди приїж-
джають справжні поціновувачі хорового мистецтва, аби віддати ша-
ну композиторові і поетові-перекладачу Петрові Ніщинському. Цього 
року виповнилося 185 років з дня його народження. Мистецьке свято 
відкрив Вінницький міський академічний муніципальний камерний хор 
«Вінниця», учасники заходу  розповіли про життя видатного земляка. 

«Вінниччина — колиска багатьох видатних творців мистецтва та 
культури, відомих не лише в Україні, а й у всьому світі. Проведення 
фестивалів сприяє популяризації та збереженню високого мистецтва, 
поверненню до витоків культури», — зазначив у вітальному слові пер-
ший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. Він також 
привітав ворошилівчан із 565-річчям заснування села і  побажав ра-
дості, добробуту та  миру. 

Присутнім подарували насолоду знані  виконавці. Зокрема народ-
ний аматорський  хоровий колективи «Вінок Поділля» з Іллінецько-
го району, колективи Шаргородського районного будинку культури, 
Гніванської музичної школи, хоровий  колектив Вінницького училища 
культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Учасникам свята вру-
чили дипломи і  пригостили запашним короваєм.

фОТОфАкТ

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. Матч дру-
гого туру групового турніру най-
престижніших  європейських 
клубних змагань для підопіч-
них Паулу Фонсеки був випро-
буванням: чи зможуть вони ви-
грати без  капітана Даріо Срни, 
впійманого на допінгу. За по-
над 14 років Даріо  у «Шахта-
рі» команда зіграла 69 матчів 
основного раунду Ліги чемпіо-
нів. Хорватський захисник про-
пустив лише 5 поєдинків. Ста-
тистика ж свідчила, що  гірни-
ки  без хорвата у Лізі чемпіо-
нів, як правило, програвали або 
зводили матчі до нічиєї. Зокре-
ма програли «Валенсії» (0:2), 
«Барселоні» (0:1), «Реалу» (3:4) 
і «Порту» (0:1). Порушити сум-

ну традицію не вдалося й цьо-
го разу.

Англійці активніше розпоча-
ли матч. Перший момент виник у 
півзахисника манкуніанців Кеві-
на де Брюйне, який після розріз-
ного паса Габріеля Жезуса про-
бив повз ворота. Гірники відпо-
віли пострілом Марлоса — гол-
кіпер «Манчестер Сіті» Едерсон 
урятував свою команду.

Згодом два шанси відзначити-
ся мав Лерой Сане: спочатку на 
висоті був Андрій П’ятов, а зго-
дом німець не влучив у площи-
ну воріт. Перший тайм за рівної 
гри так і завершився без заби-
тих м’ячів.

На початку другої половини 
«Шахтар» пропустив. Марлос 
віддав невдалу передачу в центрі 
поля, обрізавши партнерів по ко-
манді, Кевін де Брюйне м’яч пе-

рехопив і, обігравшись з Давідом 
Сільвою, далеким пострілом про-
бив Андрія П’ятова.

«Манчестер Сіті» отримав 
шанс подвоїти рахунок на 72-й 
хвилині, коли Іван Ордець у влас-
ному штрафному майданчику 
порушив правила на Лерої Сане. 
Пробивати 11-метровий взявся 
Серхіо Агуеро, але український 
голкіпер зміг відбити постріл ар-
гентинця, залишивши шанси 
своїй команді у цій грі.

Уже через чотири хвилини ар-
бітр зустрічі Мануель де Соу-
за мав підстави призначати пе-
нальті у ворота господарів: Ісма-
їлі прострілював до штрафного, 
і м’яч влучив у виставлену руку 
захисника Джона Стоунза. Проте 
свисток португальця промовчав.

«Манчестер Сіті» забив дру-
гий м’яч на 90-й хвилині. Бернар-

ду Сілва знайшов у штрафному 
майданчику Рахіма Стерлінга, і 
англієць влучно пробив під попе-
речину — 2:0.

Після двох турів у групі «F» лі-
дирує «Манчестер Сіті» із шість-
ма очками. По три бали у «Шах-
таря» та «Наполі», проте україн-
ська команда перебуває вище 
завдяки перемозі над італійця-
ми в першому турі. Без очок по-
ки що йде нідерландський «Фе-
єноорд», з яким донеччанам до-
ведеться грати дві наступні зу-
стрічі. Перша — на виїзді 17 
жовтня.

«Шахтар» без Срни знову поступився

 ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів. Група F. 2-й тур
Манчестер Сіті — Шахтар — 2:0 
Голи: де Брюйне (48), Стерлінг (90)
Наполі — Феєноорд — 3:1
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