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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ЦИФРА ДНЯ

Бабин Яр схилився 
у жалобі

РОКОВИНИ. Президент Петро Порошенко і Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман взяли участь у церемонії вшанування
пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року в оку-
пованому нацистами Києві, у місцевості Бабин Яр, із масових
розстрілів євреїв розпочалося винищення мирного населення
міста. Перші особи держави поклали квіти біля меморіальної
плити та вшанували пам’ять загиблих. «Наш обов’язок — збе-
регти пам'ять про Бабин Яр і передати її наступним поколінням»,
— написав глава уряду на своїй сторінці у Facebook.

Вітчизняне МЗС у відповідній заяві закликало міжнародне
співтовариство об’єднатися, щоб не допустити повторення по-
дібної трагедії. У ній також наголошено, що, віддаючи шану жер-
твам Голокосту, не треба забувати про те, що Бабин Яр — місце
спільної пам’яті для українців, євреїв, ромів, представників інших
національностей. «У цей скорботний день не можна не згадати
й тих, хто, ризикуючи своїм життям, рятував приречених на
смерть. Понад двом тисячам українців було присвоєно високе
звання Праведник народів світу», — йдеться в заяві МЗС.

ЦИТАТА ДНЯ

Павло КлімКін:

«Маємо вести 
з нашими друзями 

і європейськими
партнерами

конструктивний,
але дуже чіткий,

жорсткий 
і послідовний діалог».

Міністр закордонних справ про захист національних
інтересів у мовних положеннях нового Закону «Про освіту»
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Балаклія: повернення
до життя

ВІДНОВЛЕННЯ. До початку опалювального сезону 
тут завершать усі ремонтні роботи, а мешканці
зруйнованих вибухами будинків отримають житло

212 344 
військовослужбовці та працівники

Збройних сил вже отримали статус
учасника бойових дій

5
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Голова Українського фонду
культури письменник Олександр
Бакуменко розповів «УК», чому
важливо повертати культурні 
та історичні цінності на Батьківщину3

ПРОШУ СЛОВА!

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

15 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Напередодні професійного
свята — Дня учителя —
привітаймо педагогів,
закоханих у свою
професію



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

документи

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

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кри-
мінальній справі № 185/7518/16-к за обвинуваченням Толстих Михайла 
Сергійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України, викликає обвинуваченого Толстих Михайла Сергійовича в під-
готовче судове засідання, яке призначене на 6 жовтня 2017 року о 09.00 
год., та яке буде проводитися головуючим суддею Самоткан Н. Г. у при-
міщенні Павлоградського міськрайонного суду за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. Y разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 185/3418/16 за обвинуваченням Чоп 
Олени Олександрівни за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призна-
чено на 10.00 годину 5 жовтня 2017 року за адресою: Дніпропетровська область, 
місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачена Чоп Олена Олександрівна викликається в судове засідання в при-
міщення Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, яке буде проводитися в режимі відео-
конференції головуючим суддею Тимченко С. О. 5 жовтня 2017 року о 10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу бу-
де розглянуто за її відсутності.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Воронецьку Марію Ігорівну, місце пере-
бування якої невідоме, останнє місце проживання — вул. Просвіти, 19,  
м. Бучач Тернопільської області, по справі за позовом Воронецького 
Ігоря Михайловича до Воронецької Марії Ігорівни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 5 жовтня 2017 року в 
приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адре-
сою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відповідач-
ці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі 
неявки відповідачка повинна повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто в її від-
сутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Костенка Ан-
дрія Михайловича як відповідача по цивільній справі за позовом Герман 
Катерини Андріївни до Костенка Андрія Михайловича «Про стягнення 
аліментів на неповнолітню дитину, про позбавлення батьківських прав» 
у судове засідання, призначене на 18 жовтня 2017 року о 10.00; голову-
ючий суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: м. Харків, вул. Біблика (вул. 2-ї П’ятирічки), 18, корпус 
№2, зала судового засідання 5. У разі неявки у судове засідання справу 
буде розглянуто без участі відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає на судове засідання 
відповідача по цивільній справі №409/1064/17 за позовом Хижняк Любові Миколаїв-
ни до Артемівської районної у м. Луганську ради про визначення додаткового строку 
для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 05.10.2017 р. о 10.00 (резервна дата на 19.10.2017 р. 
о 10.00) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача: Артемівської районної у м. Луганську ради; 
адреса: м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, 11.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними 
доказами.

Суддя О. Ю. Максименко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Бегену Ігорю Івановичу, 29.02.1988 р.н., жит. м. Львова, вул. Ге-

роїв УПА, буд.76, кв. 95, необхідно з’явитися 04.10.2017р. о 10.00 год. у 
перший слідчий відділ слідчого управління прокуратури Львівської об-
ласті (м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, каб. №10) до слідчого в ОВС 
Пшенички А.М. для проведення допиту підозрюваного у кримінальному 
провадженні №42017140000000084 від 13.03.2017р. за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 — ч. 2, 3 ст. 365 та 
ч. 4 ст. 187 КК України.

Втрачене чорнобильське посвідчення, 

серія В-1 № 001436, зареєстроване на ім’я — 

Нетудихата Сергій Іванович, вважати недійсним.

Втрачений сертифікат 
на право управління малим (маломірним)  судном  № 15-79-10 

від 08.08.2012р., виданий на ім’я Русанюка Золтана Золтановича, 
вважати недійсним.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Шановні користувачі!

Відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про телекомуні-
кації» повідомляємо, що ПАТ «Укртелеком» з 01.01.2018 року припи-
няє надання послуг з прийому, передачі та доставки схемних телеграм.

Сихівський районний суд м. Львова відповідно до ст. 74 ЦПК України викликає Energy Technologies Corp, 
що знаходиться за адресою: Беліз, м. Беліз, вул. 1 1/2 Майлз Нозерн Хайвей, P. O. Бокс 1922, реєстраційний 
№ 88,407, Global Financial Technology Ltd, що знаходиться за адресою: Беліз, м. Беліз, вул. 1 1/2 Майлз Но-
зерн Хайвей, P. O. Бокс 1922, реєстраційний № 109,632, у судове засідання по справі за позовом Приватно-
го підприємства «Львівенергомаш» до Ожибко Віри Іванівни, ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-
капітал», ТзОВ «Арт-капітал Кастоді», Energy Technologies Corp, Global Financial Technology Ltd про визна-
ння правочинів недійсними, визнання права на акції, витребування майна з чужого незаконного володін-
ня та зобов’язання внести зміни до системи обліку прав на цінні папери, яке відбудеться 03.10.2017 року 
о 14.30 год. у приміщенні Сихівського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2  
(5 поверх, кабінет 505).

Попереджаємо, у разі неявки в судове засідання на зазначену дату, справа буде розглянута у вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній матеріалів та доказів (ухвалено заочне рішення).

Суддя Радченко Е. А.

Сихівський районний суд м. Львова відповідно до ст. 74 ЦПК України викликає Energy Technologies Corp, 
що знаходиться за адресою: Беліз, м. Беліз, вул. 1 1/2 Майлз Нозерн Хайвей, P. O. Бокс 1922, реєстрацій-
ний № 88,407, Global Financial Technology Ltd, що знаходиться за адресою: Беліз, м. Беліз, вул. 1 1/2 Майлз 
Нозерн Хайвей, P. O. Бокс 1922, реєстраційний № 109,632, у судове засідання по справі за позовом Приват-
ного підприємства «Львівенергомаш» до Ожибка Ігоря Петровича, ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія 
«Арт-капітал», ТзОВ «Арт-капітал Кастоді», Energy Technologies Corp, Global Financial Technology Ltd про ви-
знання правочинів недійсними, визнання права на акції, витребування майна з чужого незаконного воло-
діння та зобов’язання внести зміни до системи обліку прав на цінні папери, яке відбудеться 03.10.2017 року 
о 15.00 год. у приміщенні Сихівського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2  
(5 поверх, кабінет 505).

Попереджаємо, у разі неявки в судове засідання на зазначену дату, справа буде розглянута у вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній матеріалів та доказів (ухвалено заочне рішення).

Суддя Радченко Е. А.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 вересня 2017 р. № 718 
Київ

Деякі питання закупівлі лікарських засобів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зупинити до 31 грудня 2017 р. дію:
пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Дея-

кі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного при-
значення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 815, 
№ 61, ст. 1858);

абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 
р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засо-
бів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 
за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 
1241; 2017 р., № 28, ст. 815).

2. Установити, що лікарські засоби, які в установленому законом порядку зареє-
стровані в Україні та включені до Державного реєстру лікарських засобів України, за-
куповуються і відпускаються закладами і установами охорони здоров’я, що повністю 
або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2017 
року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 673-р 
Київ

Про розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні  
для отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим 

— восьмим пункту 1 статті 10, а також  
для осіб з інвалідністю І—ІІ групи, 

визначених пунктами 11—14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального  
захисту», та осіб, які втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних  
під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, на 2017 рік

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвер-
дити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату гро-
шової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами п’ятим — восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю I—II групи, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпо-
середньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових 
умов, на 2017 рік в обсязі 115 997,295 тис. гривень згідно з додатком.

2. Міністерству соціальної політики забезпечити погодження розподілу, передба-
ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 вересня 2017 р. № 673-р

РОЗПОДІЛ 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 
визначених абзацами п’ятим — восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб  
з інвалідністю I—II групи, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  
та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність  

яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують  

поліпшення житлових умов, на 2017 рік

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці Обсяг коштів, тис. гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 3 582,541
Волинської області 3 730,809
Дніпропетровської області 3 980,509
Житомирської області 5 650,002
Закарпатської області 3 563,243
Запорізької області 3 169,364
Івано-Франківської області 3 661,369
Київської області 16 485,552
Кіровоградської області 769,535
Луганської області 56,562
Львівської області 9 381,282
Миколаївської області 2 813,888
Одеської області 6 378,691
Полтавської області 4 675,752
Рівненської області 7 293,622
Сумської області 492,699
Тернопільської області 741,002
Харківської області 3 271,072
Херсонської області 3 512,97
Хмельницької області 5 789,373
Черкаської області 9 886,797
Чернівецької області 4 168,451
Чернігівської області 1 136,164
Бюджет м. Києва 11 806,046

Усього 115 997,295

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 серпня 2017 р. № 720 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для охорони праці та підвищення техніки 
безпеки на вугледобувних підприємствах 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 398 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1182; 2012 р., № 20, ст. 755, № 97,  
ст. 3920; 2013 р., № 31,  ст. 1096), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 720

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для охорони праці та підвищення  
техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки 
на вугледобувних підприємствах» (далі — бюджетні кошти).».

2. У пункті 3 слова «новітніх приладів, систем, засобів контролю за параметра-
ми шахтної атмосфери та дегазації» замінити словами  «засобів колективного за-
хисту (новітніх приладів, систем, засобів контролю за параметрами шахтної атмос-
фери та дегазації)».

3. У пункті 5 слова «новітніх приладів контролю за параметрами шахтної атмос-
фери та засобами контролю за параметрами дегазації» замінити словами «засобів 
колективного захисту (новітніх приладів, систем, засобів контролю за параметрами 
шахтної атмосфери та дегазації)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 674-р 
Київ

Деякі питання спрямування частини суми 
перевиконання загального обсягу митних 

платежів за червень 2017 р. на забезпечення 
функціонування контролюючих органів  
у значенні, наведеному у Податковому 

кодексі України
Відповідно до пункту 11 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2017 рік»:
1. Збільшити видатки Міністерству фінансів (для Державної фіскальної служби) 

за спеціальним фондом державного бюджету за програмою 3507010 «Керівництво та 
управління у сфері фіскальної політики» на 346 122,5 тис. гривень,  що становить 9,99 
відсотка перевиконання у червні 2017 р. загального обсягу митних платежів (мито, акциз-
ний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), по-
даток на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), ви-
значеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету.

2. Забезпечити:
1) Державній казначейській службі — перерахування зазначених у пункті 1 цього роз-

порядження коштів до спеціального фонду державного бюджету;
2) Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-

джету;
3) Державній фіскальній службі:
подання Міністерству фінансів розрахунків з детальним обґрунтуванням щодо вне-

сення змін до розпису державного бюджету;
спрямування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповідно до пункту 

22 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на забезпечен-
ня функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодек-
сі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників);

здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням зазначених коштів;
подання до 30 числа місяця, що настає за місяцем перерахування відповідних коштів, 

Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіту про використання таких ко-
штів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 675-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  
від 25 січня 2017 р. № 109

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р.  
№ 109 «Деякі питання виконання пункту 11 статті 11 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік», замінивши у тексті розпорядження слова «на забезпе-
чення функціонування органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль (у 
тому числі оплату праці посадових осіб, реалізацію державним підприємством інф-
раструктурних проектів щодо будівництва, реконструкції, технічного та інформацій-
ного забезпечення таких органів)» словами «на забезпечення функціонування контр-
олюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому чис-
лі оплату праці посадових осіб і працівників)».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Кагарлицький районний суд Київської області викликає відпо-
відачку гр. Погорілу Маргариту Миколаївну, 15.12.1982 р.н., по 
цивільній справі № 368/1186/17 за позовом Погорілого Миколи 
Михайловича до Погорілої Маргарити Миколаївни про розірван-
ня шлюбу, для розгляду справи по суті. Останнє відоме місце 
проживання відповідачки Погорілої Маргарити Миколаївни: Ки-
ївська область, Кагарлицький район, с. Мирівка, вул. Шевченка, 
69а, 13. Фактичне місце проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 9 жовтня 2017 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Кагарлицького районного суду Київської облас-
ті за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира 
Великого, 3, головуючий по справі суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідачки гр. Погорілої М. М. у судове засі-
дання, справа буде розглянута в її відсутність.

Макарівський районний суд Київської області 
викликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія 
Ростовського, 35, на 14.11.2017 року о 08 год. 30 
хв. третю особу: Сухорецького Олександра Бо-
рисовича по цивільній справі №370/1669/16-ц за 
позовною заявою Семененка Миколи Олексійо-
вича до Макарівської селищної ради Київської 
області, третя особа: Пшінка Наталія Миколаїв-
на, Сухорецький Олександр Борисович, про ви-
значення додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини.

У разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Відповідачу — Гусакову Денису Вікторови-
чу, адреса: 94500, Луганська обл., м. Красний 
Луч, Мікрорайон, 2, буд. 17, кв. 54, необхідно 
з’явитися 17.10.2017 р. о 09.00 год. до Дарниць-
кого районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, зал 114), для участі в судовому засі-
данні по цивільній справі за позовом Гусакової Я. П. 
про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, справу бу-
де розглянуто по суті за наявними в ній матері-
алами у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 
ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

05.10.2015 р. Криничанським районним су-

дом Дніпропетровської області суддею В. В. Бер-

лет постановлені рішення про стягнення забор-

гованості на користь ТОВ «Кредекс Фінанс» з 

Озерної О. К. (справа №178/1154/15-ц), Троць І. П. 

(справа № 178/1155/15-ц) та Штирбу Л. С. (спра-

ва №178/1156/15-ц). Копію заочного рішення 

можливо отримати в приміщенні суду (смт Кри-

нички, вул. Виконкомівська, 17).

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса суду: 51911, Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, вул. Петровського, буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

13.10.2017 об 11:30 до Павленко Сергій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 51937, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, просп. Наддніпрянський, буд. 9, кв. 43) справа № 209/2022/17, суддя Багбая Є. Д.

04.10.2017 о 09:30 до Дуднік Олег Вадимович (останнє відоме місце реєстрації: 51918, Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Мальовнича, буд. 10, кв. 48) справа № 209/2025/17, суддя Багбая Є. Д.

06.10.2017 о 13:00 до Шевченко Ігор Маратович (останнє відоме місце реєстрації: 51600, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 22, кв. 101) справа № 209/1933/17, суддя Маслов Д. В.

12.10.2017 о 09:45 до Тараненко Наталія Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 51939, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, б-р Будівельників, буд. 2, кв. 28) справа № 209/2180/17, суддя Решетник Т. О.

13.10.2017 о 10:00 до Кір’янов Анатолій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпродзержинськ, б-р Героїв, буд. 12, кв. 36) справа № 209/2027/17, суддя Багбая Є. Д.

13.10.2017 о 10:00 до Безцінна Тетяна Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 51934, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, вул. Харківська, буд. 5, кв. 1) справа № 209/2002/17, суддя Багбая Є. Д.

13.10.2017 о 09:30 до Супрунов Валерій Федорович (останнє відоме місце реєстрації: 51925, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Ольги Кобилянської (Шаумяна), буд. 23а) справа № 209/2173/17, суддя 
Решетник Т. О.

13.10.2017 об 11:00 до Бондаренко Григорій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 51901, Дніпро-
петровська обл., м. Кам’янське, пров. Саксаганського, буд. 13) справа № 209/2019/17, суддя Багбая Є. Д.

 13.10.2017 о 10:30 до Паскар Василь Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 51920, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, вул. Залізняка, буд. 32) справа № 209/2163/17, суддя Решетник Т. О.

18.10.2017 о 10:00 до Тучін Ян Євгенович (останнє відоме місце реєстрації: 51840, Днiпропетровська обл., 
м. Днiпродзержинськ, б-р Будівельників, буд. 9, кв. 50) справа № 209/1070/17, суддя Маслов Д. В.

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса 
суду: 84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. Доброволь-
ского,2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

05.10.2017 о 14:10 до Пономаренко Станіслав Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Чубаря, буд. 3, кв. 7) справа  
№ 243/4756/17, суддя Кузнецов Р. 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.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 05.10.2017 о 08:00 до Онуца Віктор 
Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 27100, Кі-
ровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, буд. 172,  
кв. 1) справа № 396/1265/17, суддя Шепетько В. І.

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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Арте-
ма, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 04.10.2017 о 08:50 до Маркелова Окса-
на Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84545, 
Донецька обл., Артемівська міська рада, м. Соледар,  
вул. Загиблих героїв, буд. 75) справа № 219/8682/17, суддя 
Радченко Л. А.

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.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ан-
дреєва Олексія Веніаміновича, 05.04.1960 року наро-
дження, який обвинувачується у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 3 жовтня 2017 ро-
ку о 14 год. 30 хв. у приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Марша-
ла Тимошенка, 2-є.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження може здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Головуючий суддя Л. П. Шестаковська

Жовтневий районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 
87520, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

09.10.2017 о 16:00 до Сенченко Тетяна Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., м. Марі-
уполь, вул. Нижні Аджахи, буд. 89) справа № 263/8009/17, 
суддя Киян Д. В.

25.10.2017 о 15:30 до Істамов Віталій Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Кірова, буд. 23) справа № 263/6604/17, суддя Киян Д. 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.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Харченко Ірину Олександрівну, яка обви-
нувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судовому засідання, 
яке відбудеться 9 жовтня 2017 року об 11.30 годині 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 ка-
бінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

05.10.2017 о 08:30 до Логін Андрій Вікторович (останнє 
відоме місце реєстрації: 17500, Чернігівська обл., м. Прилу-
ки, вул. Шевченка, буд. 196) справа № 742/2518/17, суддя 
Коваленко А. В.

 05.10.2017 о 08:00 до Бамбуров Олександр Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17510, Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Карла Лібкнехта, буд. 115, кв. 72) справа  
№ 742/2493/17, суддя Коваленко 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.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
заяви Швеця О. М. про перегляд рішення Апеляцій-
ного суду м. Києва від 13.01.2016р. у зв’язку з ново-
виявленими обставинами в справі за позовом Медо-
вої (Швець) Д. В. до Швеця О. М., треті особи: Служ-
ба у справах дітей Святошинської районної у м. Ки-
єві державної адміністрації, Служба у справах дітей 
Суворовської районної у м. Херсоні ради, про визна-
чення місця проживання дитини та стягнення алімен-
тів, та за зустрічним позовом Швеця О. М. до Швець 
Д. В., третя особа: Служба у справах дітей Святошин-
ської районної у м. Києві державної адміністрації, 
про визначення місця проживання дитини та стяг-
нення аліментів, відбудеться в приміщенні Апеляцій-
ного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 5 жовтня 
2017 року о 17 годині 00 хвилин.

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

Суддя В. В. Саліхов

Приморський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

05.10.2017 о 16:00 до Малишев Роман Віталійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 65001, Одесь-
ка обл., м.  Одеса, вул. Тениста, буд. 9/11) справа  
№ 522/14334/17, суддя Тарасов А. В.

17.10.2017 о 16:20 до Кучма Ксенія Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, буд. 71) справа  
№ 522/15934/17, суддя Тарасов А. В.

17.10.2017 о 16:30 до Самоброд Андрій Борисо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 65014, Одесь-
ка обл., м. Одеса, вул. Олеши, буд. 4, кв. 5) справа  
№ 522/15168/17, суддя Тарасов А. В.

18.10.2017 о 16:20 до Козар Євген Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 65023, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Пастера, буд. 26, кв. 5) справа  
№ 522/15927/17, суддя Тарасов А. В.

31.10.2017 о 09:40 до Сороколєт Поліна Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 65039, Одесь-
ка обл., м. Одеса, вул. Канатна, буд. 104) справа  
№ 522/7180/17, суддя Тарасов А. 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.

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, 
вул. Велика, 33) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

06.10.2017 о 09:00 до Баронов Дмитро Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70243, Запорізь-
ка обл., Гуляйпільський р-н, с. Червоне, вул. Кос-
мічна, буд. 17, кв. 1) справа № 315/1037/17, суддя  
Телегуз С. М.

06.10.2017 о 09:20 до Рогів Валентина Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70265, Запорізька 
обл., Гуляйпільський р-н, с. Яблукове, вул. Яблунева, 
буд. 12а) справа № 315/1040/17, суддя Телегуз С. М.

06.10.2017 о 10:20 до Ситенько Світлана Костян-
тинівна (останнє відоме місце реєстрації: 70201, За-
порізька обл., м. Гуляйполе, вул. Леніна, буд. 17,  
кв. 4) справа № 315/923/17, суддя Телегуз С. М.

06.10.2017 о 09:40 до Плачинта Світлана Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70242, Запорізька 
обл., Гуляйпільський р-н, с. Малинівка, вул. Гоголя, 
буд. 25) справа № 315/1033/17, суддя Телегуз С. 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 опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, 
вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

05.10.2017 о 08:45 до Бондаренко Наталія Юрiївна (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Донецька обл., 
Лиманський р-н, м. Красний Лиман, вул. Волгодонська, буд. 92) справа № 236/2580/17, суддя Бікезіна О. В.

05.10.2017 о 08:15 до Пироженко Вадим Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Донецька 
обл., м. Лиман, пров. Піщаний, буд. 12) справа № 236/2575/17, суддя Бікезіна О. В.

11.10.2017 о 08:15 до Молчанов Володимир Степанович (останнє відоме місце реєстрації: 84401, Доне-
цька обл., м.Лиман, вул. Симеренка (Калініна) , буд. 49) справа № 236/2443/17, суддя Шаньшина М. В.

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

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

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає Шульгу Сергія Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Шевченка, 51, кв. 11, м. Ново-
град-Волинський Житомирської області, у судове засідання 
як відповідача у цивільній справі №285/66/17 за позовом На-
ціональної академії внутрішніх справ до Шульги Сергія Олек-
сандровича про відшкодування витрат, пов’язаних з утри-
манням у навчальному закладі. Розгляд справи відбудеть-
ся 7 листопада 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Но-
воград-Волинського міськрайонного суду за адресою: вул. 
І. Франка, 31, м. Новоград-Волинський, Житомирська об-
ласть, головуючий суддя Савицька Л. Й.

У разі неявки в судове засідання відповідача без поваж-
них причин справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідача в судове засідання Зайка Івана Вікторовича у 
цивільній справі №433/1350/17 за позовом Зайка Анжелі-
ки Олегівни, інтереси якої представляє Сисенко Олександр 
Анатолійович, до Зайка Івана Вікторовича, третя особа — 
Служба у справах дітей Троїцької районної державної ад-
міністрації Луганської області, про надання дозволу на ви-
їзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька. Су-
дове засідання відбудеться 4 жовтня 2017 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Троїцького районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луган-
ської області.

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

Суддя Певна О. С.

Куйбишевський районний суд За-
порізької області викликає відповіда-
ча Рибалка Олександра Олександровича, 
02.09.1980 р.н., у судове засідання, яке 
призначене на 09 год. 30 хв. 05.10.2017 
року, для розгляду цивільної справи 
№319/751/17 за позовом Рибалко Тетяни 
Андріївни до Рибалка Олександра Олек-
сандровича про позбавлення батьків-
ських прав, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26а, смт Більмак Запо-
різької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Козелецький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає відповідача Хоменка Юрія Миколайови-
ча, 16.12.1985 року народження, який проживає за 
адресою: вул. Ольжича, буд. 5, кв. 49, м. Київ, у су-
дове засідання на 11 год. 00 хв. 4 жовтня 2017 ро-
ку за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, 
вул. Свято-Преображенська, 7, по цивільній спра-
ві за позовом Петрика Сергія Вікторовича, Петрик 
Світлани Юріївни, Стукала Юрія Миколайовича до 
Хоменка Юрія Миколайовича, треті особи, які не 
заявляють самостійних вимог щодо предмета спо-
ру на стороні відповідача: Публічне акціонерне то-
вариство «Страхова компанія «Нова», Моторне 
(транспортне) страхове бюро, Товариство з обме-
женою відповідальністю «Страхова компанія «Фі-
нанс лайн» про відшкодування майнової та мораль-
ної шкоди. У разі неявки в судове засідання цивіль-
на справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін А. М.

Бершадський районний суд Вінницької 
області викликає в судове засідання як від-
повідача Сідорова Олега Володимировича, 
14.06.1987 року народження, по цивільній 
справі № 126/2127/17 за позовом Сідорової 
Яни Сергіївни до Сідорова Олега Володими-
ровича про стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться в приміщен-
ні Бершадського районного суду (м. Бер-
шадь, вул. Шевченка, № 4) о 09.00 годині 
05.10.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача на підставі на-
явних у ній доказів. З опублікуванням оголо-
шення Сідоров Олег Володимирович вважа-
ється повідомлений про час та місце розгля-
ду справи.

Суддя Рудь О. Г.

Суворовський районний суд м. Одеси 
викликає як відповідачку Мулік Ларису 
Ярославівну за позовом Галушко Вікторії 
Вікторівни до Мулік Лариси Ярославівни, 
третя особа: Приватний нотаріус Одесь-
кого міського нотаріального округу Сі-
маченко Світлана Леонідівна, про визна-
ння недійсним договору дарування. Судо-
ве засідання відбудеться 04.10.2017 р. о 
10 год. 00 хв. у приміщенні Суворовсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Мулік Лариси Ярославівни судове 
засідання буде проведено в її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Позняка Олек-
сія Володимировича, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11626/17-ц за позовом Суровської 
Світлани Анатоліївни до Позняка Олек-
сія Володимировича про надання дозво-
лу дитині на перетинання лінії розмежу-
вання без згоди батька, третя особа: Від-
діл у справах дітей Сватівської районної 
державної адміністрації, що відбудеться 3 
жовтня 2017 року о 12.00 год.

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

Суддя О. М. Попова
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14 вересня 2017 року Краснокутським районним судом Харківської облас-
ті було ухвалено заочне рішення по цивільній справі №627/422/17 за позо-
вом Мельника Івана Івановича до Ковальчук Ольги Іванівни, треті особи, що 
не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору — Мельник Юрій Іва-
нович, Краснокутська селищна рада Краснокутського району Харківської об-
ласті, про визнання особи такою, що втратила право на користування житло-
вим приміщенням, згідно з яким позовні вимоги задоволені.

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

Суддя В. А. Каліберда

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області (Кіровоградська 
область, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34) викликає як відповідача Громка 
Вячеслава Олексійовича (вул. Ювілейна, 19, с. Іванці Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл.) та повідомляє, що 5 жовтня 2017 року об 11.30 го-
дині в залі № 1 (суддя Шепетько B. І) відбудеться розгляд цивільної справи 
№396/1221/17 за позовом Громко О. Б. до Громка В. О. про визнання особи 
такою, що втратила право на користування жилим приміщенням та зняття з 
реєстрації за місцем проживання.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідо-
млений належним чином про дату, час та місце розгляду справи  і у випадку 
неявки, справа буде розглянута в його відсутність.

Втрачений судновий білет 

№ 028393 за № УЗБ-1083-К 

від 10.04.2006 р. на ім’я Антонова 

Олександра Євгеновича, 

вважати недійсним.

 Втрачений судновий білет 

на човен «Finval CX-470» 

з бортовим номером 

«ДАП-1436-К», виданий на ім’я 

Буйного Олександра Юрійовича, 

вважати недійсним.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 11500, Житомирська обл., м. Ко-
ростень, вул. Сосновського, 38) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

09.10.2017 о 09:00 до Желонкіна Марія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 11500, Житомир-
ська обл., м. Коростень, площа Базарна, буд. 12а, кв.4) 
справа № 279/1870/17, суддя Коваленко В. П.

10.10.2017 о 09:30 до Каленська Ганна Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 11500, Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. К. Маркса, буд. 67а, 
кв. 53) справа № 279/1864/17, суддя Коваленко В. П.

10.10.2017 о 09:00 до Лахвацька Ірина Валеріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 11501, Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Котовського, буд. 24) 
справа № 279/1865/17, суддя Коваленко В. П.

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 Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріїв-
ни, 7 квітня 1973 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка викликається 
для участі у розгляді кримінального провадження, 
яке відбудеться 5 жовтня 2017 року о 14.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, 31.

Суддя Н. П. Кір’якова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу за позовом Дєткіної Тетя-
ни Володимирівни до Дєткіна Олексія Олексійовича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач у справі — Дєткін Олексій Олек-
сійович, 06.07.1976 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Макіївка, вул. Суздальська, буд. 1,  
кв. 29, викликається до суду на 5 жовтня 2017 року о 8 годи-
ні 20 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/1572/2017 ЄУН 229/3220/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 
до Ігнатькової Оксани Олександрівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідачка у справі: Ігнатькова Оксана Олександрівна, 
16 вересня 1987 року народження (останнє місце проживан-
ня: 84200, Донецька область, вул. Паризької Комуни, буд.  
№ 81, кв. №95), викликається на 5 жовтня 2017 року о 14.00 
годині до суду, зал № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя Рагозіна С. О.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Дерев’янкіна Сергія Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений: Дерев’янкін Сергій Володимирович, 
28.12.1982 року народження, викликається на 4 жовтня 
2017 року о 09.00 годині до суду в кабінет №10 з паспор-
том, для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. М. Томілін

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за 
позовом Шипаєвої Катерини Вікторівни до Шипає-
ва Владислава Євгеновича про стягнення аліментів.

Відповідач: Шипаєв Владислав Євгенович, 
29.04.1996 року народження, який проживає за 
адресою: Україна, ст. Асланово, вул. Привокзальна, 
буд. 1, викликається для участі у розгляді справи, що 
відбудеться 5 жовтня 2017 року о 14.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 16.

Суддя Л. Г. Шатілова

Кобзар Олександр Вікторович, 10.06.1970 р.н., останнє відо-
ме місце реєстрації якого: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Гвар-
дійська, буд. 30а, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Зугрес, вул. Совєтська, 3/21, викликається до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, у зв’язку з розглядом 
заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова ком-
панія «Кредит-Капітал» по цивільній справі № 227/6547/15-ц за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Кобзаря Олександра Вікторо-
вича, третя особа: Харцизький ВДВС, про заміну сторони вико-
навчого провадження. Судове засідання відбудеться 04.10.2017 
року о 12.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неяв-
ки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів 
у судові засідання на 2 листопада 2017 року, а саме:

— Жуковського Віктора Антоновича, Жуковську 
Інну Вікторівну на 16.00 годину;

— Гайворонську Ірину Миколаївну, Гайворонсько-
го Вадима Вікторовича на 15.30 годину за позовами 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Позика» про стягнення заборгова-
ності, до зали судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд роз-
глядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташова-
ний: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20-А, викликає Ан-
тоненка Віталія Вікторовича (після зміни прізвища та ім’я 
Антощенко Віктор Вікторович) та Маслюк Любов Мико-
лаївну в судове засідання як відповідачів по цивільній 
справі № 488/1289/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобілі-
ті» про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 16.11.2017 р. о 13.20 го-
дині в залі судових засідань № 8.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Антонен-
ка Віталія Вікторовича (Антощенка Віктора Вікторовича): 
м. Миколаїв, вул. Артема, 48, кв. 20.

Останнє відоме місце реєстрації відповідачки Маслюк 
Любові Миколаївни: м. Київ, пр. Леся Курбаса, 13, кв. 99.

Після публікації оголошення, відповідачі вважаються 
повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі 
неявки позов може бути розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя Г. М. Лазарева

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Ванюхової Юлії Романівни 
про стягнення заборгованості.

Відповідачка Ванюхова Юлія Романівна, 14.01.1992 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, 
м-н Металургів, 53/77, викликається на 09.10.2017 року о 
10.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Печенізький районний суд Харківської області ви-
кликає Стадник Аллу Олександрівну, яка мешкає за 
адресою: Харківська область, смт Печеніги, вул. Чу-
рилова, б. 33, як відповідачку по справі 633/264/17 
за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська 
агенція з повернення боргів» до Стадник Алли Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, на судове засідання 09.10.2017 р. о 
10.00 год. за адресою: Харківська область, смт Пече-
ніги, вул. Незалежності, 48а.

У разі неявки, справа розглядатиметься за на-
явними доказами без вашої участі на підставі ч. 9  
ст.ст. 74, 169 ЦПК України.

Якщо явка неможлива з поважних причин, особа, 
яка викликається, зобов’язана повідомити про це суд 
завчасно.

Суддя В. А. Смирнов

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/11184/16-ц; 2во/219/123/2017 
за заявою позивача ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» про виправлення описки у виконавчому листі по 
справі 219/11184/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк 
«Експрес-Банк» до Сладкомедової Ірини Миколаївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Сладкомедова Ірина Миколаївна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, смт Карло-Марксове, вул. Молодіжна, 
6) викликається 6 жовтня 2017 року на 09 годину 20 хвилин 
до Артемівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в роз-
гляді справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття 
відповідачка повинна повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання Державне підприємство «Ін-
формаційний центр» Міністерства юстиції України 
як відповідача по цивільній справі за позовом Мар-
мелюк Світлани Валеріївни до Державного підпри-
ємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції 
України, Відділу державної виконавчої служби Шев-
ченківського районного управління юстиції в м. Киє-
ві, Гаврилюк Ніни Дмитрівни, третя особа: Публічне 
акціонерне товариство «Альфа-Банк», про визнан-
ня недійсними електронних торгів, яке відбудеться 
10.10.2017 о 14.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду 
обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися 
за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обви-
нуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 13 березня 2017 року кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Ісаєва Анатолія Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. 
Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
м. Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, ви-
кликається 6 жовтня 2017 р. о 08 годині 45 хвилин до су-
ду, каб. № 12, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000399 (справа № 1-кп/243/227/2017) за обвину-
ваченням Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мін-
ченко Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Столя-
ревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 6 жовтня 2017 року о 08.30 год. у залі 
судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000101 (справа № 1-кп/243/238/2017) за обвину-
ваченням Капусти Артема Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Капусту Артема Сергійовича, який зареєстрований за адресою: 
пров. Червоного Козацтва, б. 6, м. Слов’янськ Донецької області, 
у судове засідання, яке відбудеться 6 жовтня 2017 року о 10.00 
год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22017050000000079 (справа № 1-кп/243/300/2017) за обвину-
ваченням Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Кошмана Максима Ярославовича, який проживає за адресою: 
пров. Парковий, б. 6, кв. 8, м. Слов’янськ Донецької області, у су-
дове засідання, яке відбудеться 6 жовтня 2017 року о 09.15 год. 
у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2, тел. (0626) 62-13-95) перебуває кримінальне провадження  
№ 12017050000000110 (справа № 1-кп/243/415/2017) за обви-
нуваченням Корольова Максима Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Корольова Максима Юрійовича, який проживає за адресою: вул. 
Остапенка, б. 10, кв. 50, м. Горлівка Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 6 жовтня 2017 року о 09.30 год. у залі 
судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартого, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 120150500000001012 (справа № 1-кп/243/383/2017) за об-
винуваченням Чигіна Сергія Геннадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Чигіна Сергія Геннадійовича, який проживає за адресою: вул. Не-
стерова, 87/34, м. Горлівка Донецької області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 6 жовтня 2017 року о 09.00 год. у залі судо-
вого засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/3432/16-к за обвинува-
ченням Веселка О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України за відсутності обвинуваченого (in 
absentia) в порядку спеціального судово-
го провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., 
останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Бахмутський район, смт 
Миронівський, вул. Леніна, 28/4, виклика-
ється до суду на 09.30 год. 6 жовтня 2017 
року (корп. № 2, каб. №18), для участі в 
судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка Доне-
цької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/3587/17 за 
обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Сойнікова Тамара Дмитрів-
на, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Жи-
томирська, буд. 15, кв. 6, викликається до су-
ду на 14 годину 00 хвилин 6 жовтня 2017 ро-
ку (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготов-
чому судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85104, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає 
цивільну справу за позовом Новицької Ганни 
Сергіївни до Редькіна Сергія Вікторовича про 
визнан ня особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням. Відповідач у 
справі – Редькін Сергій Вікторович, 23.04.1977 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Безнощенка, буд. 
4, кв. 9, викликається до суду на 6 жовтня 2017 
року о 13 годині 00 хвилин, каб. № 14, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
за позовом Сергієнко Світлани Михайлівни до Сер-
гієнка Дениса Володимировича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням. Відповідач у справі — Сергієнко Де-
нис Володимирович, 12.02.1980 р.н., останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, Костянти-
нівський район, с. Іллінівка, вул. Дорожна, буд. 40, 
кв. 7, викликається до суду на 6 жовтня 2017 року о 
8 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадки неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85104, м. Костянтинівка Доне-
цької обл., пр. Ломоносова, 157) у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Сикалова 
Олексія Сергійовича до Дебальцівської міської 
ради про визнання права власності у зв’язку із 
втратою правовстановлюючого документа ви-
кликає представника Дебальцівської міської ра-
ди, юридична адреса: Донецька область, м. Де-
бальцеве, вул. Радянська, 85, на 6 жовтня 2017 
року о 8 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі 
у розгляді справи по суті.

Представнику відповідача пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-21855-17 від 25.09.2017
Корнієвський Аркадій Юрійович, 11.11.1969 року народження, зареєстрований за адре-

сою: вул. Перекопська, 125, проживаючий за адресою: м. Луганськ, квартал Степовий, 
768, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального ко-
дексу України (далі — КПК України) викликається 5 жовтня 2017 на 10 год. 00 хв. до Го-
ловної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. 
Авіаконструктора Антонова, 2-а, кабінет № 16, (тел. 044-243-34-04) для участі як підо-
зрюваного у відкритті стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування за  
№ 42017000000001204 від 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 1 ст. 438; ст. 257; ч. 4 ст. 187; ч. 3 
ст. 262; ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України та ознайомлення з матеріалами цього 
досудового розслідування.  

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути 
за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк 
— заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) за-
тримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пере-
сування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епі-
демії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у міс-
ці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка 
хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю 
за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, чле-
нів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одер-
жання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку виклика-

ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може 
бути застосовано привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цьо-
го Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів 
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких 
наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій 
території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                  М. Уставицький

Апеляційний суд міста Києва повідомляє, що розгляд апеляційної 
скарги Мікулінської Любові Федорівни на заочне рішення Дарниць-
кого районного суду міста Києва від 14 грудня 2016 року по спра-
ві за позовом Павлова Володимира Вікторовича до Маслової Ната-
лії Олегівни, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського но-
таріального округу Малахов Максим Сергійович, про визнання дого-
ворів купівлі-продажу земельних ділянок недійсними, відбудеться в 
приміщенні Апеляційного суду міста Києва (вул. Солом’янська, 2а) 12 
жовтня 2017 року об 11 годині 50 хвилин.

Головуючий суддя Левенець Б. Б.
У випадку явки при собі мати паспорт або інший документ, який 

посвідчує особу.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповіда-
ча Мацевича Олега Ігоровича, місце реєстрації — м. Львів, 
вул. Дзиндри, 1, кв. 55, у судове засідання, що призначено на 
31 жовтня 2017 року о 16 годині 30 хвилин у цивільній справі  
№ 752/14650/17-ц, провадження по справі 2/752/4697/17 за по-
зовом Колпакова Олексія Авеніровича до Мацевича Олега Іго-
ровича про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвище-
ної небезпеки. Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабі-
нет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів, вул. Ген. Чуприн-
ки, 69) викликає Котіва Ігоря Володимировича, останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Львів, вул. Виговського, буд. 63, кв. 27, у судове за-
сідання у справі за позовом Пічко Ольги Ігорівни до Котіва Ігоря Во-
лодимировича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житлом. Судове засідання відбудеться 19.10.2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Львів, вул.  Ген.  Чуприн-
ки, 69. Головуючий суддя Ванівський Ю. М. У разі неявки відповіда-
ча у судове засідання, відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України, суд роз-
глядатиме справу за його відсутності на підставі наявних у матеріалах 
справи даних та доказів.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Філь Тетяни Григорівни до Чуй-
ка Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за договором 
позики та процентів за користування позикою, інфляційних збитків та 
неустойки в зв’язку з невиконанням грошового зобов’язання, викли-
кає відповідача — Чуйка Андрія Анатолійовича. Судове засідання від-
будеться 17 жовтня 2017 року о 13.45 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітопольська, 
172, каб. № 27. В разі неявки в судове засідання відповідача слухання 
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає в су-
дове засідання відповідача Кабацького Володимира Володимирови-
ча, який проживає: м. Умань, вул. Бабушкіна, 61 Черкаської області, 
по справі за позовом Піскорської Тетяни Володимирівни, Піскорсько-
го Романа Яковича до Кабацького Володимира Володимировича про 
визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 1 листопада 2017 року об 11 год. 
30 хв. у приміщенні Уманського міськрайонного суду за адресою:  
м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя А. Б. Коваль

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 426/818/17 за позовом Паль-
чук Вікторії Олексіївни до Гаркавченка Ігоря Анатолійовича про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 04.10.2017 року о 10.00 год. (резерв-
на дата на 18.10.2017 року о 10.00 год.) у залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач: Гаркавченко Ігор Анатолійович, адреса: 
вул. Агрономічна, 40, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Хайдарова І. О. 
повідомляє про слухання цивільної справи за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства «Кредобанк», в інтересах якого 
діє Товариство з додатковою відповідальністю «Інтер-Ріск Україна» 
в особі Головного юрисконсульта Байправ Марії Сергіївни до Дяченка 
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 30.10.2017 року о 08.55 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та викликає до суду від-
повідача: Дяченка Сергія Миколайовича.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розгляда-
тися у вашу відсутність.

У Подільському районному суді м. Києва 11 жовтня 2017 ро-

ку о 12 год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. бу-

де розглядатись цивільна справа за позовом Приватного акціо-

нерного товариства «Страхова компанія «Уніка» до Ісаєва Вале-

рія Миколайовича про відшкодування матеріальної шкоди, за-

вданої в результаті ДТП.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідан-

ня обов’язкова.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідачку Остапенко Наталію Миколаївну, 
31.03.1983 року народження, яка проживає за адресою: 
Донецька область, Амвросіївський район, пгт Новоамв-
росіївське, вул. Маяковського, 8/2, у судове засідання по 
цивільній справі №323/2482/17 (2/323/847/17) за позо-
вом Остапенка Олексія Сергійовича до Остапенко Ната-
лії Миколаївни про розірвання шлюбу, під головуванням 
судді Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 25 жов-
тня 2017 року о 08.30 годині в приміщення суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23 
(каб. №12).

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається повідомленою про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній да-
них чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Ріпкинський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідача Койдана Сергія Микола-
йовича, 09.01.1961 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: с. Сибереж Ріпкинського ра-
йону Чернігівської області, вул. Кругова, буд. 1), 
для участі в судовому засіданні у цивільній справі 
№ 743/1011/17 за позовом ТОВ «ФК «Європейська 
агенція з повернення боргів» до Койдана Сергія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2017 ро-
ку о 12 год. 00 хв. у приміщенні Ріпкинського район-
ного суду Чернігівської області за адресою: смт Ріпки 
Ріпкинського району Чернігівської області, вул. Свя-
томиколаївська, 94.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Суддя Є. А. Жовток

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що:

30.06.2017 р. розглянуто цивільну справу № 409/460/17 за 
позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» до Бережного Олек-
сандра Леонідовича, Котова Костянтина Олександровича про 
стягнення заборгованості та винесено заочне рішення про за-
доволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.
09.02.2017 р. розглянуто цивільну справу № 409/2989/16-ц 

за заявою Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Акимової Яни Володими-
рівни, Акимова Артема Анатолійовича про стягнення забор-
гованості та винесено заочне рішення про задоволення позо-
ву в повному обсязі. 

Суддя Третяк О. Г.
21.11.2016 р. розглянуто цивільну справу № 409/1768/16-ц 

за заявою Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласно-
го управління AT «Ощадбанк» до Харитонова Юрія Васильо-
вича, Трусова Леоніда Григоровича, Трусової Любові Петрів-
ни про стягнення заборгованості та винесено заочне рішення 
про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.
24.10.2016 р. розглянуто цивільну справу № 409/2040/16-ц 

за заявою Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Анохіна Дмитра Олексан-
дровича, Іванова Сергія Олександровича, Овчаренка Юрія Во-
лодимировича про стягнення заборгованості та винесено за-
очне рішення про задоволення позову в повному обсязі. 

Суддя Третяк О. Г.

Повістка про виклик до суду обвинувачених
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 415/3619/17, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 120141130240001826 від 01.08.2014 року, стосовно Та-
рубарова Олександра Олександровича, 18.03.1983 року на-
родження, Тарубарова Сергія Олександровича, 01.09.1986 
року народження, Овчаренка Олександра Євгеновича, 
25.10.1987 року народження, Угренінова Олександра Юрійо-
вича, 02.03.1983 року народження, Скарги Сергія Васильо-
вича, 13.09.1984 року народження обвинувачених у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 260, 
ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Тарубаров Олександр Олександрович, за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Лиси-
чанськ, вул. Ватутіна, 46.

Обвинувачений Тарубаров Сергій Олександрович, за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Лиси-
чанськ, вул. Ватутіна, 46.

Обвинувачений Овчаренко Олександр Євгенович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Лиси-
чанськ, пр. Перемоги, 142/48.

Обвинувачений Угренінов Олександр Юрійович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Лиси-
чанськ, вул. І. Кожедуба, 31/2.

Обвинувачений Скарга Сергій Васильович, зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вул. 
Круглова, 91.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський сул Луганської області викликає обвинувачених у 
судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 4 жовтня 2017 року 
о 12 годині 00 хвилин у залі судових засідань Лисичанського 
міського суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією  
суддів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів  
Старікової М. М., Коваленко Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ле-
ніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

10.10.2017 о 08:10 до Іванов Артем Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71701, Запорізь-
ка обл., м. Токмак, вул. Революційна, буд. 24, кв. 10) 
справа № 328/2306/17, суддя Погрібна О. М.

10.10.2017 о 08:00 до Ковальова Юлія Ігорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71700, Запорізь-
ка обл., м. Токмак, вул. Куйбишева, буд. 42, кв. 35) 
справа № 328/2318/17, суддя Погрібна О. М.

02.11.2017 о 08:30 до Карпова Ганна Вячеславів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71700, Запорізь-
ка обл., м. Токмак, вул. Леніна, буд. 25, кв. 23) спра-
ва № 328/2097/17, суддя Коваленко П. Л.

 07.11.2017 о 09:00 до Еміров Енвер Шевкато-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71700, Запо-
різька обл., м. Токмак, вул. Леніна, буд. 206) справа  
№ 328/2307/17, суддя Коваленко П. 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.

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку Анналі-
єву Ельмуру, жительку: вул. Івана Гонти, 43, кв. 17,  
м. Умань, Черкаська область, по справі № 705/6927/16ц 
за позовом Шеверської Ірини Петрівни до Анналіє-
вої Ельмури про визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25 жовтня 2017 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Уманського міськра-
йонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розгляну-
та без її участі.

Суддя К. Г. Ребрина

Суддею Київського районного суду м. Харкова 

Нев’ядомським Д. В. 22.09.2017 року було винесено 

заочне рішення по цивільній справі № 640/10388/17 

за позовом Остапенко Марини Григорівни до Оста-

пенка Володимира Володимировича про розірвання 

шлюбу, заочне рішення набуває законної сили про-

тягом 10 днів.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Давтяна Сергія Сергійовича, як відповідача в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Чернякової Ганни Ігорівни до Давтяна Сергія Сергі-
йовича про позбавлення батьківських прав, третя особа 
— Служба у справах дітей Новопсковської районної дер-
жавної адміністрації, яке відбудеться 20 жовтня 2017 ро-
ку о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 
23 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Володарський районний суд Донецької області 
(87000, смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) роз-
глядає цивільну справу за позовом Попкової Тетяни Ми-
хайлівни до Попкова Віктора Олексійовича про розірван-
ня шлюбу. Відповідач по справі: Попков Віктор Олексійо-
вич, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Нікольський район, с. Приовражне, вулиця Центральна, 
буд. 41, викликається на 17 жовтня 2017 року о 10.00 
год. 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, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Доценко С. І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Палюх Т. Д.) викликає в судове за-
сідання відповідача Хуссейна Ахмеда Ібрагім Ахмеда у 
справі за позовом Витяганець Оксани Трифонівни про 
позбавлення батьківських прав батька дітей.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Будівель-
на, буд..28, кв. 7, м. Павлоград, Дніпропетровська об-
ласть.

Судове засідання призначене на 3 листопада 2017 р. 
о 13.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, зал №7.

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

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає 
Дягілєву Ларису Іванівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 23-
25/5, як відповідачку в судове засідання по цивільній 
справі за позовом КП МТК «Калинівський ринок» до Дя-
гілєвої Лариси Іванівни про стягнення заборгованості на 
10.00 годину 5 жовтня 2017 року за адресою: м. Чернів-
ці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 8.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається належним чином повідомленою про час і 
місце розгляду справи.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Охтирський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає в судове засідання Рашевського Мики-
ту Євгеновича, 25 листопада 1974 р.н., як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом Рашевської Люд-
мили Олексіївни до Рашевського Микити Євгеновича 
про розірвання шлюбу, розгляд якої відбудеться 12 
жовтня 2017 року о 08.00 годині в приміщенні Охтир-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Охтирка 
Сумської області, вул. Незалежності, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 16.11.2017 року о 13 год. 30 хв. відповідача 
Стана Івана Михайловича по справі за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Українська стра-
хова компанія «Княжа вієнна іншуранс груп» до Ста-
на Івана Михайловича про стягнення коштів.

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

Суддя М. А. Рибак
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за адресою: 
м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, каб. № 36, запрошує в судове засідання 
на 13 годину 00 хвилин 10 жовтня 2017 року Золотухіна Віталія Олександрови-
ча – відповідача у справі № 580/1459/17 та на 14 годину 00 хвилин 10 жовтня 
2017 року Москальову Тетяну Василівну – відповідачку в справі № 580/1456/17 
за позовною заявою Управління праці та соціального захисту населення вико-
навчого комітету Лебединської міської ради Сумської області про відшкодуван-
ня надміру виплаченої суми грошової допомоги. У разі неявки відповідачів без 
поважних причин справа буде розглянута в їхню відсутність за наявними в ній 
матеріалами.

Суддя В.А. Стеценко
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Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Усі три літні місяці цьо-
го року в архівах ме-

теорологів і народних си-
ноптиків будуть позначе-
ні зростанням стихійних 
лих і природних катакліз-
мів. Урагани, великомасш-
табні пожежі й повені, зем-
летруси та різкі коливан-
ня температур були не-
очікуваними для такої по-
ри року.  Руйнівну еста-
фету продовжив вересень. 
Нищівний ураган  «Марія» 
на Карибах, землетрус 
найвищої категорії і вивер-
ження вулкана в Мекси-
ці, черговий буревій у за-
хідному регіоні України — 
такими стихійними лиха-
ми заявив про себе перший 
місяць осені. 

Розмай осінніх барв, очей 
зачарування — це жовтень. 
Чи виправдає другий осін-
ній місяць такі  ліричні ха-
рактеристики поетів? Дер-
жавна метеослужба про-
гнозує теплу сонячну пого-
ду  до третьої декади. Від-
чутне зниження темпера-
тури почнеться наприкін-
ці місяця. За прогнозами,  
які погодні умови будуть до 
кінця осені? 

Якими будуть наступ-
ні зима, весна і літо, тради-
ційно звернімося до народ-
них прикмет. На Мокрини 
(1 серпня) у другій половині 
дня йшов дощ. За народною 
прикметою, слід очікувати,  
що кінець осені буде воло-
гим. Знаковими для спосте-
реження за станом пого-
ди у жовтні вважають такі 
дні релігійних свят: Сергія-
Капустяника (8), Покрови 
Пресвятої Богородиці (14).

За давньою традицією, 
саме в день Сергія-Капус-
тяника господині почи-
нають шаткувати капус-
ту. Заправлену посіченою 
морквою королеву городи-
ни закладають у спеціаль-
но випарені діжки. Окремо,  
за іншим рецептом, закла-
дають капусту-пелюстку. 
У цьому разі засолюють не-
великі голівки або наріза-
ні   четвертинками з дода-
ванням червоного буряка. 
Квашені капуста, помідо-
ри, огірки, яблука — неод-
мінні зимові запаси укра-
їнських селян. А про цілю-
щі властивості свідчить та-
ке прислів’я: «Капуста — 
друг  від семи недуг». 

Наші прадіди вважали 
день Сергія-Капустяни-
ка початком зими, яка на-
бирала сили від Покрови 
і Михайла (21 листопада). 
Мабуть, так колись і було. 
Принаймні, за моєї пам’яті.  
Зими 1950-х років почина-
лися у жовтні-листопаді.  
Тепер важко й згадати, ко-

ли сніг випадав на Покрову 
чи «Михайло приїжджав 
на білому коні». За народ-
ними прикметами, якщо на 
Сергія погожий день — на-
ступне літо буде дощовим, 
гарно вродить городина. 

Великопрестольне свя-
то Покрови Пресвятої Бо-
городиці має історичне 

підґрунтя. Коли у 910 ро-
ці на Константинополь на-
пали сарацини, в Богоро-
дичній церкві, де зберіга-
лися образ Пресвятої Ді-
ви і хустина-омофор, зі-
бралося багато людей. Во-
ни у молитвах просили в 
Богородиці заступництва 
від ворогів. І несподівано 

її образ явився у сонячно-
му сяйві скіфові-невільни-
кові Андрієві Юродивому  
та  його учневі Єпіфанію. 
Богородиця покрила своїм 
омофором  прочан. Стало-
ся диво: вороги відступили 
від міста.

Нині в Україні на честь 
Пресвятої Богородиці по-
будовано багато храмів, 
а ікони Покрови  можна 
побачити у кожній церк-
ві, у родинах вірян. Один 
з рідкісних образів Пре-
святої Богородиці збері-
гається у Меморіально-
му будинку-музеї істори-
ка запорозького козацтва 
Дмитра Яворницького у 
Дніпрі. На ньому зобра-
жено Богоматір, Миколу  
Чудотворця і архістра-
тига Михаїла. Під ними 
півколом розташовані зі 
знаменами запорожці. На 
іконі два написи. Перший:  
«Молимося, покрий нас 
чесним твоїм покровом, 
ізбав від усякого зла», — 
на стрічці, простягнутій 
від козаків до Богороди-
ці. Другий : «Ізбавлю і по-
крию, люди мої». 

Як пояснюють богосло-
ви, Пресвята  Богороди-
ця символізує таїну вза-
ємного пошанування і за-
ступництва. Як нам бра-
кує такого заступництва! 
Почуй наші молитви, 
Пресвята Покрово. Спаси 
і захисти від підступного 
ворога Україну. 

«Яка Покрова — така й 
зима», «Запасай дрова до 
Покрови», «На Покрову — 
піч з дровами і хата з пи-
рогами». Якщо листя з ду-
ба і берези опаде до По-
крови, то  літо буде вро-
жайним; якщо день ви-
дасться погожий —  осінь  
буде затяжною, сніг випа-
де після Михайла.

Хата з дровами  
і піч з пирогами
ТРАДИЦІЇ. На Покрову старі люди приказують: «Матінко 
Божа, накрий нашу хату теплом, а господаря добром»

НАш кАлеНДАр

1 жовтня —  День працівників освіти; Міжнарод-
ний день людей похилого віку

2 жовтня —  Всесвітній день житла; Міжнародний 
день ненасилля

4—10 жовтня —  Всесвітній тиждень космосу
5 жовтня —  Всесвітній день учителя; День праців-

ників карного розшуку
8 жовтня —  День юриста; День художника; День 

працівників державної санітарно-епі-
деміологічної служби

9 жовтня —  Всесвітній день пошти
9—15 жовтня —  Європейський тиждень  місцевої де-

мократії
10 жовтня —  День працівників стандартизації та 

метрології
14 жовтня —  День захисника України; День україн-

ського козацтва;  Покрова Пресвятої 
Богородиці

15 жовтня —  День працівників харчової промис-
ловості; Міжнародний день сільських 
жінок

16 жовтня —  Всесвітній день продовольства
17 жовтня —  Міжнародний день боротьби за лікві-

дацію бідності
20 жовтня —  Всеукраїнський день боротьби із за-

хворюванням на рак молочної зало-
зи; Всесвітній день статистики

21 жовтня —  День працівників целюлозно-паперо-
вої промисловості

24 жовтня —  День Організації Об’єднаних Націй; 
Всесвітній день інформації про роз-
виток

24—30 жовтня —  Тиждень роззброєння
25 жовтня —  Європейський день цивільного пра-

восуддя
27 жовтня —  Всесвітній день аудіовізуальної спад-

щини
28 жовтня —  День визволення  України від нацист-

ських загарбників
29 жовтня —  День автомобіліста і дорожника

Здавна день Покрови Пресвятої Богородиці вважали ще й дівочим днем

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Пляцок Максима Михайловича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7359/17 за позовною заявою Ки-
ївського міського центру зайнятості до Пляцок Максима Михайлови-
ча про стягнення коштів, що відбудеться 10 жовтня 2017 року о 14.00 
год.

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

Суддя л.М. Осіпенко

Простий вексель серія АА №2686962, виданий 24 лютого 2017 ро-
ку ТОВ «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03749431) на суму 
243 087,60 грн (двісті сорок три тисячі вісімдесят сім гривень 60 копі-
йок) зі строком платежу: «За пред’явленням, але не раніше 02 жовтня 
2017 року», який авальований ПАТ «МЕГАБАНК», вважати втраченим 
і таким по якому не може бути пред’явлена вимога про його оплату 
ні до ТОВ «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 03749431), ні до 
банку аваліста ПАТ «МЕГАБАНК».

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає як відповідача: Во-
рошилова Олексія Юрійовича, останнє місце мешкання – вул. Театраль-
на, 51/1, кв. 50, м. Миколаїв, по справі за позовом Ворошилової Тетяни 
Олександрівни до Ворошилова Олексія Юрійовича про надання дозволу 
на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супро-
воду батька.

Слухання справи відбудеться 30.10.2017 року об 11.00 год. за адресою: 
3-й поверх, зала № 317, вул. Космонавтів, 81, м. Миколаїв.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за вашою від-
сутністю.

Суддя О.І. кирильчук

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Яковлєва 
Володимира Леонідовича, 27.06.1975 р.н. як відповідача у справі за позо-
вом Оснач Ірини Миколаївни до Яковлєва Володимира Леонідовича, тре-
ті особи – Кулінченко Г.М., Калитянська селищна рада Броварського райо-
ну Київської області про припинення сервітуту, визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням, яке призначене на 
1 листопада 2017 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є підставою для роз-
гляду справи в заочному порядку, на підставі наявних у справі документів.

Суддя Т.В. Селезньова
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