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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 5 жовтня 2017 року
USD 2680.8805   EUR 3159.9538  RUB 4.6396  / AU 341611.20   AG 4510.58   PT 243155.86   PD 243960.13

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

Бойовий прапор
скріпив братерство

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Другу річницю створення святкує
Спільна литовсько-польсько-українська бригада. Для святку-
вання в Польщі зібралися міністри оборони: України — Степан
Полторак, Республіки Польща — Антоній Мацеревич, Литов-
ської Республіки — Раймондас Каробліс.

«Сьогодні у Любліні відбулася історична подія: у другу річни-
цю з дня створення ЛИТПОЛУКРБРИГ підрозділ отримав бойо-
вий прапор. Спільна литовсько-польсько-українська бригада —
символ єднання наших народів», — сказав Степан Полторак під
час вручення бойового прапора багатонаціональній частині.

За два роки бригада набула бойових спроможностей, зокре-
ма сформовано штаб, проведено бойове злагодження підроз-
ділів. «Наступний рік для з’єднання розпочнеться переходом від
командно-штабних до тактичних навчань у складі підрозділів,
залученням до багатонаціональних навчань під проводом 
НАТО», — цитує слова Степана Полторака прес-служба вітчиз-
няного оборонного відомства.

ЦИТАТА ДНЯ

Андрій ревА: 
«Головне —

підвищення
пенсій 
не має

інфляційного
характеру 

і не призведе до
зростання цін».

Міністр соціальної політики про ухвалену 
цього тижня Верховною Радою пенсійну реформу 
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18,638 млрд доларів
становлять на початок жовтня

міжнародні резерви України. 
Це на 3,3% більше, ніж місяць тому

7
УКРАЇНА І СВІТ

Професор Університету
Верони Франческо Палермо:
«Держава може обмежувати
інші мови, якщо вони
домінують»4

ПОПОВНЕННЯ

Під час осіннього призову 
на військову службу 
до збройних формувань 
України буде призвано майже 
10,5 тисячі юнаків 
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Донецьке Народне Розчарування
НАРЕШТІ ДІЙШЛО! Жителі тимчасово окупованого Донецька, потерпаючи від сваволі
самопроголошених захисників, дедалі частіше переймаються запитанням «За що воювали?»   

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Улітку на прямій лінії з ліде-
ром самопроголошеної не-

визнаної «ДНР» Олександром
Захарченком люди спробували

озвучити свої нагальні проблеми.
Приміром, коли нарешті ска-
сують принизливу комендант-
ську годину? Той почав
розказувати, що цю тимчасову
міру введено для безпеки самих
жителів та їхніх дітей, а потім дав

категоричну відповідь: «Через
три дні після перемоги скасуємо».
Усі, хто це почув, відразу ж по-
мітно засумували: отже, ніколи.         

А тим часом комендантська го-
дина, що діє у тимчасово окупова-
ному Донецьку з 2014 року від 23-ї

до 5-ї, за словами місцевих жите-
лів, з настанням темряви перетво-
рює місто на в’язницю просто неба.
Найменше випадкове і невинне
порушення цього режиму негайно
суворо й безжально карають. Тоб-
то й у цьому разі люди знову стали

жертвами головної фішки політи-
ки проросійської окупації — від
всього того, що у «республіці»
щедро обіцяли робити для
безпеки чи покращення до-
бробуту людей, потерпають
насамперед вони самі. 6

Випробування
гірськими стежками 
Випробування
гірськими стежками 

РЕПОРТАЖ.РЕПОРТАЖ. Учні-горяни, які щодня долають  чимало
кілометрів пішки, мріють про сучасні дороги,
інтернет та комплекти для створення роботів 
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оголошення

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

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування надрами,  
відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна
продажу дозволу,

тис. грн.
Назва об’єкта  
користування

Вид корисної  
копалини

Вид користування 
надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 Роганське родовище видобування пісок, суглинок Харківська обл., Харківський р-н 29,29
2 Сороківське родовище видобування пісок Харківська обл., Харківський р-н 420,7
3 Любанівська ділянка геологічне вивчення суглинки Рівненська обл., Млинівський р-н 4,0
Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами зазна-

чених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Ежена Потьє, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок «06» листопада 2017 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»  
в рамках реалізації «Комплексної (зведеної)  
програми підвищення безпеки енергоблоків  
атомних електростанцій» за кредитні кошти 

ЄБРР/Євратом проводить відкриті  
міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх 
послуг за «Принципами та правилами закупівель 

товарів, робіт і послуг ЄБРР»  
(№RFP-15201-15204-15206-15208-113-GOODS-1):

Захід   №15201 «Заміна вимикачів 6 кВ у кана-
лах СБ і на СВБ, загальностанційних  
і блочних схемах ВП»;

Захід   №15204 «Модернізація схем РЗА сис-
тем живлення власних потреб 6 кВ»; 

Захід   №15206 «Модернізація розподільчих 
пристроїв 0,4 кВ»;

Захід   №15208 «Модернізація схем РЗА з 
впровадженням реле на мікроелектрон-
ній базі».

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано 
на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР 
http://ebrd.com. 
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-

79-87, +380 (44) 206-97-97
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Троїцький районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92100, Луганська обл., смт Троїцьк, вул. 1 Травня, 5 а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

10.10.2017 о 09:45 до Рикова Наталья Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92104, Луганська обл., Тро-
їцький р-н, с. Вільшани, вул. Садова, буд. 13) справа  
№ 433/1324/17, суддя Певна О. С.

 10.10.2017 о 08:50 до Тайлаков Олександр Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 92100, Лу-
ганська обл., смт Троїцьке, вул. Кірова, буд. 36) справа  
№ 433/1322/17,  суддя Певна О. С.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального  
досудового розслідування

Підозрювана Ларіна Наталія Олександрівна, 
27.03.1969 року народження, яка мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Чапаєва, б. 1, кв. 
45, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 09.10.2017, 10.10.2017 у 
період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 511 
слідчого управління прокуратури Донецької облас-
ті до слідчого в особливо важливих справах Шпор-
та Є.А. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмо-
вого повідомлення про підозру та проведення інших 
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесенно-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 
22015050000000039 від 19.01.2015 за ст. 258-3  ч. 1 
КК України.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цького обласного управління AT «Ощадбанк» до Ли-
діна Дмитра Аркадійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Лидін Дмитро Аркадійович викликаєть-
ся до каб. № 18 суду на 9 жовтня 2017 року о 08 го-
дині 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О.В.

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 950 одиниць майна  

(активів) банку шляхом безпосереднього його продажу 
фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, 

комп’ютерна та офісна техніка, 
та інші основні засоби

Місце проведення безпосе-
реднього продажу юридич-
ній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, роз-
міщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та 
ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосе-
реднього продажу юридич-
ній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, роз-
міщених на сайті Банку  www.
deltabank.com.ua та ФГВФО 
http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення 
про проведення безпосе-
реднього продажу, розмі-
щене на веб-сайті Фонду

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
118-delta/22763-0310

Контактний телефон (044) 500-00-18

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: Q80117b19766
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договора-

ми та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону:

17.10.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/155409 

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Шапошніка Павла Сергійовича про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач Шапошнік Павло Сергійович (зареєстрований за адресою: 
83062, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 13а/20) викликається на 10 жовтня 2017 
року о 10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнахо-
дження чи місце роботи якого невідоме викликається в суд через оголошен-
ня у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя М.М. Скиба

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Завдовєєву Сергію Сергійовичу, 01.08.1982 р.н., зареєстро-
ваному за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Сонячний, буд. 
18, кв. 37, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися на 
10.00 год. 17 жовтня 2017 року до каб. № 308 слідчого відділу 1 управління Го-
ловного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях, до слідчого 
Чижинкової Т.Р. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 
буд. 77, для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня вам обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№22017050000000271, за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України 
при здійсненні спеціального досудового розслідування. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК 
України із можливістю застосування приводу та здійснення подальшого спеціаль-
ного судового провадження.

У провадженні Рівненського міського су-
ду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) знаходиться кримінальне прова-
дження № 120141800000000196 (номер справи 
1-кп/569/329/17, справа №569/1031/17) за обвину-
ваченням Сича Івана Олексійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
368 1 КК України. Суддя Рівненського міського суду 
Рівненської області Сидорук Є.І. викликає обвинува-
ченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., гро-
мадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнів-
ського району Рівненської області, без визначеного 
місця реєстрації та проживання, остання реєстрація 
за адресою: Рівненська область, Рокитнівський ра-
йон, смт Рокитне, вул. Радянська, 18-А, у судові засі-
вання, які визначені судом та призначені до судового 
розгляду на такі дати: 9 жовтня 2017 року о 09 год. 
00 хв., 10 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв., 27 жов-
тня 2017 року о 09 год. 00 хв., 30 жовтня 2017 року о 
09 год. 00 хв., 31 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. у 
залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у су-
дові засідання, суд відкладає судовий розгляд, при-
значає дату нового засідання і вживає заходів до за-
безпечення його прибуття до суду.

Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладання на 
нього грошового стягнення в порядку, передбачено-
му главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє, що розгляд цивільної справи 
№369/1777/17 за позовом ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМ-
ПАНІЯ  «КОМФОРТ СЕРВІС» до Михайлова Олексан-
дра Валерійовича про стягнення заборгованості з 
оплати послуг з утримання будинку та прибудинко-
вої території відбудеться 10.10.2017 о 10 год. 15 хв. 
під головуванням судді Усатова Д.Д. в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа 
буде розглядатись за їх відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Московський районний суд м. Харкова (адреса суду: 
61005, Харківська обл., м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 38Б) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  09.11.2017 о 09:30 до Нікітенко Андрій Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 61001, Харківська обл., м. Харків, 
вул. Познанська, буд. 3, кв. 23) справа № 643/6747/17, суд-
дя Харченко А. Н.

 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.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул.1 Травня, 
25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 10.10.2017 о 14:00 до Богданович Валерія Павлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 63709, Харківська обл., 
Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий, вул. Леніна, буд. 
51) справа № 628/2081/17, суддя Цендра Н. В.

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

Буринський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Свердлова, 50) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
10.10.2017 о 16:00 до Кононенко Евгенія Юріївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 41733, Сумська обл., Буринський 
р-н, с. Верхня Сагарівка, вул. Леніна, буд. 35, кв.) справа  
№ 574/499/17, суддя Бабічева Л. П.

 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.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцов-
ка, вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться 10.10.2017 о 15:00 до Юрченко 
Руслан Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 74200,  
Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тіниста, буд. 1) 
справа № 660/724/17, суддя Каневський В. О.

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

Краснокутський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 62002, Харківська обл., м. Краснокутськ, вул. Карла 
Маркса, 15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 10.10.2017 о 08:50 до Твердохліб Олександр 
Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 62000, Хар-
ківська обл., Краснокутський р-н, с. Основинці, вул. Тельма-
на, буд. 22, кв. 1) справа № 627/692/17, суддя Вовк Л. 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.

Садгірський районний суд м. Чернівці 
викликає Цуркан Олену Георгіївну, Вер-
бівського Костянтина Дмитровича, які за-
реєстровані за адресою: м. Чернівці, вул. 
Рокитнянська, 14, та вул. Головна, 210/37, 
м. Чернівці, як відповідачів по справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 12.00 го-
дині 10 жовтня 2017 року в приміщенні 
Садгірського районного суду: м. Чернівці, 
вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у вашу відсутність за наявними ма-
теріалами.

Суддя Байцар Л.В.

ТОВ «КІЙ ТЕХНО МОТО» 

(код ЄДРПОУ 38911649), 

повідомляє про проведення 6 листо-

пада 2017 р. о 16 годині 00 хвилин за 

місцевим часом позачергових загаль-

них зборів учасників Товариства. Збо-

ри проводитимуться за адресою: Укра-

їна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткаць-

ка, буд. 76. 

Директор Цимбал Кирило Олегович

Нововоронцовський районний суд 
Херсон ської області викликає Самойлен-
ка Федора Сергійовича, 10.02.1986 року 
народження, як відповідача по цивільній 
справі №660/730/17 за позовом Бец Єв-
генії Миколаївни до Самойленка Федора 
Сергійовича про усунення перешкод у ко-
ристуванні житлом шляхом визнання осо-
би такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, призначеній 
на 09 год. 00 хв. 10 жовтня 2017 року в 
залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт 
Нововоронцовка Херсонської області. В 
разі неявки справа буде розглядатися за 
відсутності відповідача на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя В.О. Каневський

Комінтернівський районний суд м. Хар-
кова по цивільній справі за позовом Ку-
лик Лілії Вікторівни до Кулика Дениса Вік-
торовича, ХМР про втрату права користу-
вання житловим приміщенням, викликає 
до суду відповідача Кулика Дениса Вікто-
ровича, який мешкає за адресою: 61036, 
м. Харків, вул. Ковтуна, буд. 5, кв. 12, на 
18.10.2017 року о 12.00 годині.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Комінтернівського районного суду 
м. Харкова в залі засідань № 2 за адре-
сою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

Суддя І.М. Колодяжна

Рахівський районний суд викликає 
як відповідача Штефаньо Василя Євге-
новича, 14 січня 1967 року народжен-
ня, мешканця: м. Рахів, вул. Миру, № 01 
Рахівського району, по цивільній справі  
№ 305/393/17 за позовом Якоміщака Во-
лодимира Ілліча до Штефаньо Василя 
Євгеновича, ООП Рахівської РДА про по-
збавлення батьківських прав, на 11 жов-
тня 2017 року о 13 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.

Явка до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки відповідача, справу буде розглянуто за 
наявними матеріалами.

Суддя В.Е. Ємчук

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єлі-
сеєва Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Севастополь, АР Крим, вул. Тараса Шевчен-
ка, 17, кв. 15), у вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111,  
ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2017 року 
о 10 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену 
Клюєву Ірину Дмитрівну, 13.08.1966 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Фрунзе, 12, с. Первомайське, Первомайський 
р-н, АР Крим), за вчинення кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 12 годині 00 хвилин 20 жовтня 2017 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О.В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена 
з його змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бєлоу-
сова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фруктова, 1-б), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2017 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 19, під головуванням судді Бородія В.М.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.
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Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: житловий будинок з надвірними побу-
довами, який знаходиться за адресою: Донецька 
обл., м. Донецьк, «Звезда» садове товариство, бу-
динок 7, адреса СТ: вулиця Бажова, 60, серія та но-
мер САК №166950 від 22.05.2014р., індексний номер 
21979698, видане Реєстраційною службою Вороши-
ловського районного управління юстиції у місті До-
нецьку, державним реєстратором Андрєєвою Т.В., на 
підставі рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 
13228765 від 22.05.2014р. на ім’я Мельстер Михайло 
Юрійович, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Буличевої M. B. до Буличева А. В., за учас-
тю третьої особи: Служба у справах дітей Донецької області ОДА, 
про надання дозволу на вивезення дитини за територію України.

Відповідач: Буличев Артем Васильович, останнє відоме місце 
реєстрації: м. Горлівка Донецької області, вул. Волжська, буд. 8, 
викликається 10 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про відшкодування коштів за позовом 
Управління праці та соціального захисту населення Запо-
різької міської ради по Хортицькому району до відповідачки 
Шереметьєвої Оксани Василівни, останнє місце реєстрації та 
проживання: м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 36, кв. 57, ви-
кликається 10 жовтня 2017 року о 14 год. 00 хв. до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу про стягнення заборгованості за позовом Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славкіної Марини Анатоліївни до відповіда-
ча Гончарова Руслана Анатолійовича, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 
7, кв. 365, викликається 10 жовтня 2017 року об 11 год. 00 хв. до 
суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3985/2017 за позовною заявою ПАТ «Укргазбанк» до 
Адамбаєвої Світлани Леонідівни, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог на предмет спору — ТОВ «Донбаська продукто-
ва компанія» про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі: Адамбаєва Світлана Леонідівна, остан-
нє місце реєстрації – 86391, Донецька область, м. Жданівка, 
квартал 1, буд. 7, кв. 12, викликається на 10.10 2017 року о 09.00 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляда-
тися в її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500. м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Селецької Ольги Анатоліївни у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачена: Селецька Ольга Анатоліївна, 03.12.1971 
року народження (вул. Калузька, буд. 6а, м. Донецьк) ви-
кликається для участі у підготовчому розгляді справи, 
що відбудеться 10.10.2017 року о 09.30 годині в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31, каб. 14.

Суддя І. О. Мельник

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

організатори торгів: 
МІЖНАЦІОНАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА «ЕПСІЛОН»

Номер лота: Q83026b20443
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22637
ТОВ «РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА»

Номер лота: Q83126b20444-Q83126b20450
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22586-20102017-13844
ТБ «ПОЛОНЕКС»

Номер лота: Q80426b20557-Q80426b20562
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість житлова, нежитлова, земельні ділянки, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до  
відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22643-20102017-6
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

Номер лота: Q81226b20675-Q81226b20681
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22635-13891
ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУП»

Номер лота: Q81326b20682-Q81326b20686
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22644-13899
ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

Номер лота: Q81426b20687-Q81426b20691
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22667
ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»

Номер лота: Q81526b20692-Q81526b20696
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22594-20102017-13851
ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»

Номер лота: Q81626b20697-Q81626b20701
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до  
відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22536-20102017-3
ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»

Номер лота: Q81726b20702-Q81726b20707
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22535-20102017-2
ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Номер лота: Q81826b20708-Q81826b20714
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22593-20102017-13849
ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «Україна»

Номер лота: Q81926b20715-Q81926b20717
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 01.12.2017;
15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018; 30.01.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22501-13747

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Дехтярьової Ганни 
Миколаївни, зацікавлені особи: Соледарська державна 
нотаріальна контора, Курлан Надія Геннадіївна, Курлан 
Денис Васильович, про встановлення факту. Зацікавле-
ні особи по справі: Курлан Надія Геннадіївна, Курлан Де-
нис Васильович (місце реєстрації невідоме) викликають-
ся на 10 жовтня 2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду, 
кабінет № 365, для участі у розгляді справи по суті. Заці-
кавленим особам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття зацікавле-
них осіб, вони повинні повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Радченко Л. А.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Марі-
уполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) перебуває кримінальне провадження за  
обвинуваченням Зінченка Віталія Миколайовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений: Зінченко Віталій Миколайович, 
20.11.1974 року народження (вул. Менделєєва, буд. 17, 
кв. 29, м. Волноваха, Донецька обл.) викликається для 
участі у підготовчому розгляді справи, що відбудеть-
ся 09.10.2017 року об 11.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31, каб. 14.

Суддя І. О. Мельник

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Кофмана Олександра Ігоровича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кофман Олександр Ігорович, 30 серп-
ня 1977 р.н., останнє місце реєстрації якого: вул. Лені-
на, буд. 56, кв. 32, м. Макіївка Донецької обл., виклика-
ється на 11 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для учас-
ті у розгляді кримінального провадження. Головуючий 
суддя Мацишин Л. С., судді Тимофєєва Г. Л., Кошля А. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Невенченко Ксенію Во-
лодимирівну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Вілєсова, буд. 6, кв. 40) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Невенченка Дми-
тра Євгеновича про зміну розміру стягнення алімен-
тів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбу-
деться 10.10.2017 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Стаценка Олександра Воло-
димировича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
с. Метьолкіне, вул. Червона, буд. 40) у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи за позовом Вер-
бицької Ольги Геннадіївни про стягнення аліментів 
на утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеть-
ся 10.10.2017 року о 10 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Д. Б. Баронін

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання Чуханова Івана Павловича у 
цивільній справі №433/1336/17 за клопотанням Фе-
деральної служби судових приставів про примусове 
виконання рішення суду Російської Федерації.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2017 ро-
ку о 08.30 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/2930/17) за обвинуваченням Шмідт Крістіни Володи-
мирівни, 09.02.1990 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Обвинувачена: Шмідт Крістіна Володимирівна, 9 лютого 
1990 року народження, яка мешкає за останньою відомою 
адресою: м. Запоріжжя, пров. Водонапорний, буд. 5А, ви-
кликається 10 жовтня 2017 року на 09 год. 30 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 12, для участі у 
підготовчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню. Головуючий суддя Притуляк С. А., судді Кошля А. О.,  
Мацишин Л. С.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку в судове засідання Купрі-
яненко Галину Василівну в справі № 433/1293/17-
2/433/722/17 за позовом Купріяненко Яни Олексан-
дрівни до Купріяненко Галини Василівни про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 10 жовтня 2017 року о 09 
годині 15 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Стаценка Олександра Во-
лодимировича (Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, с. Метьолкіне, вул. Червона, буд. 40) у судо-
ве засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Вербицької Ольги Геннадіївни до Стаценка Олек-
сандра Володимировича про стягнення аліментів на 
утримання дружини, яке відбудеться 10.10.2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Воронюка Сер-
гія Івановича у цивільній справі №433/1297/17 за по-
зовом Воронюк Юлії Василівни до Воронюка Сергія 
Івановича, третя особа: Служба у справах дітей Ли-
сичанської міської ради в Луганській області, про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 10 жовтня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.
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В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом Ми-
хайлової Марини Олегівни до Михайлова Дмитра Олеговича 
про стягнення аліментів.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 08.30 год. 
30 жовтня 2017 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Не-
бесної Сотні, 10, каб. №6.

У зв’язку з розглядом справи суд викликає в судове засі-
дання на вищевказаний час відповідача — Михайлова Дми-
тра Олеговича, 03.07.1989 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відповіда-
ча в судове засідання на вищевказаний час, справа буде роз-
глянута в його відсутність на підставі доказів, наданих по-
зивачем.

Суддя Журавський В. В.

Комсомольський міський суд Полтавської облас-
ті викликає Манелюка Бориса Васильовича (останнє 
відоме місце проживання: місто Горішні Плавні, про-
спект Героїв Дніпра, будинок № 36, квартира № 212)
як відповідача в судове засідання у цивільній спра-
ві за позовом Манелюк Інни Володимирівни до Ма-
нелюка Бориса Васильовича про розірвання шлюбу. 
Судове засідання відбудеться 27 жовтня 2017 року 
о 08 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: Пол-
тавська область, м. Горішні Плавні, вул. Гірняків, 17. 
У разі неявки, справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя О. В. Солоха

Ямпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Анпілого-
ва Володимира Анатолійовича по цивільній справі 
за позовом Харевської Лідії Олексіївни до Анпілого-
ва Володимира Анатолійовича, Панченка Станіслава 
Олександровича про зобов’язання вчинити певні дії.

Судове засідання відбудеться 26 жовтня 2017 ро-
ку о 14 годині за адресою: 24500, вул. Свободи, 116, 
м. Ямпіль Вінницької області, тел. (04336) 2-22-30.

Неявка в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неявки не є пере-
шкодою для розгляду справи.

Суддя М. М. Дзерин

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) 
викликає в судове засідання як відповідачку Ма-
тузенко Тетяну Валентинівну по цивільній справі 
№522/13682/16-ц за позовом Мурадяна Георгія Еду-
ардовича до Матузенко Тетяни Валентинівни, Мату-
зенка Олександра Володимировича про стягнення 
боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 17.10.2017 року о 12 
год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
каб. 224.

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

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє Бабченка Ігоря Миколайовича, 
що цивільна справа № 465/2380/16-ц (провадження  
№ 2/369/1149/17) за позовом Орлова Андрія Павло-
вича до Бабченка Ігоря Миколайовича про стягнення 
боргу призначена до слухання на 25 жовтня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні Києво-Святошинсько-
го районного суду Київської області за адресою: м. 
Київ, вул. Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Рябих Павлу Павловичу, мешканцю міс-
та Теплогірськ (Ірміно) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 2 лютого 2016 року по 
справі № 428/6885/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства акціонерного банку «Укргаз-
банк» до Рябих Павла Павловича про стягнення за-
боргованості.

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

Суддя Г. Д. Скочій

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Рожковій Ганні Сергіївні, мешканці міс-
та Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 17.07.2017 року по спра-
ві № 428/6124/17 за позовом Рожкова Артура Мико-
лайовича про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки, 
яку може бути подано протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя І. О. Юзефович

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 1 листопада 2017 року о 14.00 
годині в приміщенні Новомосковського міськрайонно-
го суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, 
пров. Козацький, 8, зал 1) під головуванням судді Пар-
фьонова Д. О. відбудеться розгляд цивільної справи за 
позовом Строценко Марини Миколаївни до Лісіцина Де-
ниса Володимировича, Жарікова Владислава Андрійови-
ча, треті особи: Орган опіки та піклування Новомосков-
ської міської ради Дніпропетровської області, Лісіцина 
Оксана Олексіївна, про визнання договору дійсним та ви-
знання права власності на 1/2 частину будинку.

Як відповідач судом викликається Жаріков Владис-
лав Андрійович, місце проживання якого суду невідомо.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає відповідача Аль-Багдаді Хусама Абдулсалама 
Джасіма, 16.04.1991 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Д. Нечая, буд. 77-а, кв. 
10, м. Вінниця, у судове засідання, яке відбудеться 
26.10.2017 року о 09.10 год. за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній спра-
ві № 127/16607/17 за позовом Прус Яни Олегівни до 
Аль-Багдаді Хусама Абдулсалама Джасіма про розі-
рвання шлюбу.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку 

неявки в судове засідання, справу буде розглянуто 
за відсутності відповідача.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну 
справу за позовом Коваленко Оксани Борисівни до Михай-
лов Наталії Борисівни, за участю третьої особи: ЖБК «Ко-
мунар», про визнання права власності в порядку спадкуван-
ня за законом.

Відповідачка у справі Михайлов Наталія Борисівна, остан-
нє відоме місце проживання якої: вул. Ентузіастів, 45/1, кв. 
16, м. Київ, викликається на 11 жовтня 2017 року об 11 год. 
00 хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109), 
для участі у розгляді справи по суті.

Михайлов Наталії Борисівні пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Суддя Голопристанського районного суду м. Го-
ла Пристань Ширінська О. Х. повідомляє про слухан-
ня цивільної справи за позовом Бакеріної Ніни Сер-
гіївни до Бакеріної Юлії Андріївни, Бакеріна Геннадія 
Георгійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування квартирою, яке відбудеть-
ся 19.10.2017 року о 13.00 год. за адресою: м. Го-
ла Пристань, вул. Горького, №19, та викликає до су-
ду відповідачку: Бакеріну Юлію Андріївну, яка про-
живає: с. Гладківка, вул. Жовтнева, 145. У разі неяв-
ки в судове засідання відповідачки справа буде роз-
глядатися за її відсутності.

 Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Бондаренка Сергія Віталійовича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/777/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Краї-
на» до Бондаренка Сергія Віталійовича про відшко-
дування шкоди в порядку регресу, у судове засідання 
на 6 лютого 2018 р. о 10.00 год. Адреса суду: м. Ки-
їв, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута за 
вашої відсутності за наявними в ній доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Державний акт на земельну ділянку: ЯИ 
328677 від 29.12.2009 р., кадастровий номер 
1410136200:00:004:0165, земельна ділянка має пло-
щу 0,1000 га, яка розташована за адресою: м. До-
нецьк, Будьоннівський район, вул. Паторжинського, 
буд. 10-а, держакт виданий на підставі рішення До-
нецької міської ради № 37/251 від 23.09.2009 р., ви-
даний начальником управління держкомзему у міс-
ті Донецьку Донецької області А. Ф. Мирошниченко 
та зареєстровано в книзі записів № 010914600187 на 
ім’я Хромих Наталі Валеріївни, вважати недійсним у 
зв’язку з втратою.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Дубіну Наталію Іванівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Гвардійський, 23/16) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Державного підприємства «Сєвєро-
донецька теплоелектроцентраль» до Дубіни Наталії Іванів-
ни про стягнення заборгованості з оплати послуг з центра-
лізованого опалення та постачання гарячої води, інфляцій-
них нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеться 
11.10.2017 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Голинського Євгена Антоно-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 11б/67) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи 
№428/8924/17 за позовом Голинської Алли Володи-
мирівни до Голинського Євгена Антоновича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 10.10.2017 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Мордовець Ганну Семенівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Енергетиків, 12а/13) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сєвє-
родонецька теплоелектроцентраль» до Мордовець Ганни Се-
менівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеть-
ся 11.10.2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Смолія Віктора Вікторови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 29а/140) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи №428/9061/17 за 
позовом Смолій Вікторії Миколаївни до Смолія Віктора 
Вікторовича про стягнення додаткових витрат на дітей, 
що викликані особливими обставинами, яке відбудеться 
11.10.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Суркова Геннадія Леонідовича (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Гагаріна, буд. 8, кв. 16) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Державного підприємства «Сє-
вєродонецька теплоелектроцентраль» до Суркова Геннадія 
Лео нідовича про стягнення заборгованості з оплати послуг 
з централізованого опалення та постачання гарячої води, ін-
фляційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбу-
деться 11.10.2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Проскурову Ганну Іллівну (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Партизанська, 20/17) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сєвє-
родонецька теплоелектроцентраль» до Проскурової Ганни 
Іллівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеть-
ся 11.10.2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Шатрову Ганну Трохимівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Автомобільна, 9/17) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сєвє-
родонецька теплоелектроцентраль» до Шатрової Ганни Тро-
химівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбудеть-
ся 11.10.2017 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримі-
нальне провадження (справа № 242/3056/15-к) за обвинуваченням Ду-
зенка Олександра Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 ро-
ку народження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 5/104, викликається на  
11 жовтня 2017 року о 10 год. 30 хв. до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, кабінет №7, для участі у підготовчому су-
довому засіданні по кримінальному провадженню. Головуючий суддя 
Тимофєєва Г. Л., судді Мацишин Л. С., Левченко A. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає по-
зовну заяву Дудушко Г. І. до Дудушка В. І. про розірвання шлюбу.

Відповідач Дудушко Володимир Іванович, 10.07.1989 р.н., останнє 
місце реєстрації: Донецька обл., м. Білозерське, вул. Шкільна, 39/5, ви-
кликається на 10.10.2017 року о 09.20 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгля-
ду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовною заявою КП Миколаївської міської ради «Сервіскомуне-
нерго» до:

Відповідач Бараков Віктор Петрович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Миколаївка, пров. Шкільний, буд. 3, кв. 96, викли-
кається 11 жовтня 2017 року о 10 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачка Головко Вікторія Вікторівна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Миколаївка, пров. Шкільний, буд. 3, кв. 96, ви-
кликається 11 жовтня 2017 року о 10 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді 
справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає відповідача Біляка Де-
ниса Володимировича, останнє місце реєстрації: вул. Отважних, буд. 15, кв. 11, 
м. Донецьк, у судове засідання, яке відбудеться 09.10.2017 року о 14 год. 30 хв. 
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній справі  
№ 127/14388/16-ц за позовом Мазура Андрія Віталійовича до Товариства з 
обмеженою відповідальністю «АВТО ГЕО», Біляка Дениса Володимировича, 
Мельниченка Олександра Петровича про визнання договору купівлі-прода-
жу недійсним та витребування майна у добросовісного покупця та за позо-
вом Мельниченка Олександра Петровича до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «АВТО ГЕО», Мазура Андрія Віталійовича про визнання част-
ково недійсною додаткової угоди № 1 до договору доручення № 10/10 від 
26.10.2015 року. Справу розглядає суддя Жмудь О. О.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку неявки в судове засідан-
ня, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи про стягнення заборго-
ваності за позовною заявою ПАТ «Донбасенерго» до:

Відповідачка Половянова Ірина Миколаївна, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. 13, 
кв. 57,  викликається 11 жовтня 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідач Гончаров Валерій Володимирович, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. 11, 
кв. 27, викликається 11 жовтня 2017 року о 10 год. 10 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити 
суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовною заявою КП Миколаївської міської ради «Сервіскомуне-
нерго» до:

Відповідачка Березкіна Любов Андріївна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 1, кв. 99, виклика-
ється 11 жовтня 2017 року о 10 год. 50 хв. до суду для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач Березкін Андрій Геннадійович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 1, кв. 99, викликаєть-
ся 11 жовтня 2017 року о 10 год. 50 хв. до суду для участі в розгляді справи 
по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області викликає в су-
дове засідання Воскобойника Олексія Васильовича, остання відома 
адреса проживання якого: м. Кропивницький Кіровоградської облас-
ті, вул. Тімірязєва, будинок 39, квартира 4, як відповідача в цивільній 
справі за позовом Воскобойник Людмили Олексіївни до Воскобойни-
ка Олександра Васильовича, Воскобойник Лариси Василівни, Банташ 
Світлани Василівни, Воскобойника Олексія Васильовича, Горбенко Ан-
ни Василівни та Янко Наталії Василівни про стягнення аліментів на утри-
мання непрацездатних батьків, яке призначено на 10 годину 30 хвилин 
20 жовтня 2017 року і відбудеться за адресою: селище Онуфріївка, ву-
лиця Назаренка, 23 Онуфріївського району Кіровоградської області під 
головуванням судді Лях М. М.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд апеляційної скар-
ги Яцюка P. O. в інтересах Логуш Т.І. на рішення Подільського районно-
го суду м. Києва від 30.05.2016 р. у справі за позовом ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль» до Логуш Т. І., ТОВ «Торговий дім «Укрспецреалізація», 
Гаркової Н. В., треті особи: ВДВС Печерського РУЮ у місті Києві, ГТУЮ 
у місті Києві, ПАТ «Полтава-Банк», про відновлення порушеного права 
іпотекодержателя за договором іпотеки майнових прав, зобов’язання 
вчинити дії та визнання прилюдних торгів недійсними, відбудеться в 
приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 19 жов-
тня 2017 року об 11 годині 30 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший документ, який по-
свідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Командірову Тетяну 
Леонідівну (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Войкова, буд. 6, кв. 16) про 
ухвалення рішення від 22 вересня 2017 року по справі № 428/8515/17 за заявою пред-
ставника Командірова Максима Анатолійовича про часткове відновлення втраченого су-
дового провадження по справі № 432/687/13-ц за позовом Командірова Максима Анато-
лійовича до Командірової Тетяни Леонідівни про розірвання шлюбу.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному суді Луганської області через Сєвє-
родонецький міський суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня 
його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судово-
му засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу 
протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляцій-
ної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, 
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеля-
ційним судом.

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

повісТка
Громадянин України Проценко Юрій Олександрович, 08.09.1963 року народження, 

уродженець м. Костянтинівка Донецької області, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Дружківка, вул. Постишева, буд. 38, кв. 4, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137, 297-5 КПК України вам необхідно прибути 11 жовтня 2017 року о 10.00 
годині до старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової про-
куратури Генеральної прокуратури України Асташева В.А., до військової прокурату-
ри сил антитерористичної операції (Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) для допиту як підозрюваного, а також участі у проведенні з вами слід-
чих та процесуальних дій, у тому числі передбачених ст. 290 КПК України, у кримі-
нальному провадженні № 42017000000002722 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених 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, у якому здійснюється спеціальне досу-
дове розслідування.

Стаття 138 КПК України «Поважні причини неприбуття особи на виклик»
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 

подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, 
прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого  
відділу управління з розслідування злочинів проти основ  
національної безпеки України, миру, безпеки людства та  
міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури  
Генеральної прокуратури України  
В. Асташев

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Серова Дмитра Івановича, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/10115/17 за позовною заявою представ-
ника позивача Публічного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України» (AT «Укрексімбанк») — Беседіна 
Владислава Івановича до Серова Дмитра Івановича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 25 жовтня 2017 року о 09.00 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

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, Вознесен-
ський узвіз, 10-Б, каб. 51) викликає на 03.11.2017р. об 11 год. 00 
хв. Сухенка Тараса Григоровича, як відповідача у цивільній спра-
ві №760/9518/17 (№2/760/4414/17) за позовом Сухенко Ірини Ва-
силівни до Сухенка Тараса Григоровича, треті особи: Служба у 
справах дітей Солом’янської РДА в м. Києві, Служба у справах 
дітей Оболонської РДА в м. Києві, про позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відпові-
дача.

Суддя Оксюта Т. Г.

Скороход Наталія Юріївна, останнє відоме місце реєстрації якої: 
Запорізька область, м. Пологи, вул. І. Чеберка, буд. 60, викликаєть-
ся в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької 
області як відповідачка у цивільній справі №324/1068/17 за позовом 
Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, як 
Орган опіки та піклування, в інтересах малолітньої дитини — Скоро-
ход Аріни Олексіївни до Скороход Наталії Юріївни про позбавлення 
батьківських прав, яке відбудеться 1 листопада 2017 року о 13 год. 00 
хв. у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: м. Поло-
ги Запорізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142), 

у зв’язку з розглядом справи Шиманської M. B. до Киричансько-

го О.Д. про визнання особи такою, що втратила право користу-

вання жилим приміщенням, викликає відповідача Киричансько-

го Олександра Давидовича в судове засідання на 08.11.2017 р. о 

10 год. 00 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде роз-

глянута в його відсутність.

Суддя Ул’яновська О.В. 

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Гребенюк Тетяну Петрівну (останнє ві-
доме місце проживання: с. Устя Бершадського району Вінницької об-
ласті) по цивільній справі № 126/1864/17 за позовом Гребенюка Ві-
ктора Олександровича до Гребенюк Тетяни Петрівни про розірвання 
шлюбу.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районно-
го суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька 
обл.) о 09.00 год. 20.10.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відпо-
відача за наявних у ній доказів.

Суддя Губко В. І.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Три-
губа Миколу Вікторовича, що 5 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за 
адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12, буде слухати-
ся в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Кредобанк» до Тригуба Миколи Вікторовича про 
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач – Тригуб Ми-
кола Вікторович вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за його відсут-
ності.

Суддя І. М. Машина

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області пові-
домляє відповідача Вараницю Сергія Алимовича, 16.10.1964 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Хмельницький, вул. Грушев-
ського, 85, кв. 22, що судовий розгляд цивільної справи за позо-
вною заявою Василевського Руслана Олександровича до Вара-
ниці Сергія Алимовича про стягнення боргу, відбудеться 25 жов-
тня 2017 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, повідомляє, що 10 листопада 2016 року по цивільній 
справі №426/6202/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний експортно-імпортний банк України» в осо-
бі філії: AT «Укрексімбанк» в м. Луганськ до Вєшкіна Анатолія 
Петровича, третя особа: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Миллениум», про стягнення заборгованості, було винесе-
не рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Суддя О. М. Попова

повістка про виклик до суду по кримінальному 
провадженню

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000111 (номер справи 
1-кп/243/414/2017) за обвинуваченням Журавльова 
Максима Євгеновича за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Гусинський М.О. викликає обвинуваченого 
Журавльова Максима Євгеновича, 02.07.1985 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 6, кв. 
59, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 
жовтня 2017 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2, зала судового засідання № 12.

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

Зарічний районний суд м. Суми (адреса суду: 
40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13,) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

10.11.2017 о 14:00 до Кононенко Віталій Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40030, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Вавилова , буд. 1) справа  
№ 591/1162/17, суддя Грищенко о. в.

17.11.2017 о 13:30 до Мірошниченко Михайло Ві-
кторович (останнє відоме місце реєстрації: 40035, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Черепіна, буд 82б, кв. 7) 
справа № 591/1243/17, суддя Грищенко о. в.

 17.11.2017 о 14:00 до Токарев Віталій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Харківська, буд. 114, кв. 37) 
справа № 591/1234/17, суддя Грищенко о. 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.

інформаційне повідомлення аТ «Укрсиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до 

Правил (договірних умов) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІ-
ЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК» ПРИ НАДАННІ  В НАЙМ 
(ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ В СПЕЦІАЛЬ-
НОМУ СХОВИЩІ, опублікованих в газеті «Урядовий 
кур’єр» № 223 від 29.11.2014 р, з усіма наступними 
змінами та доповненнями (надалі — Правила) на-
ступних змін, а саме:

1. викласти п. 3.7.7. Правил в наступній редакції:
«3.7.7.  У випадку, якщо Договір укладений з дво-

ма наймачами (фізичними особами) — одночасно 
допускати Наймачів до сейфу лише за умови при-
сутності обох Наймачів (повноважних Представни-
ків Наймачів).

У випадку смерті одного з Наймачів або визнання 
його безвісно відсутнім, сторони діють відповідно до 
діючого законодавства» 

Датою публікації змін до Правил є публікація цьо-
го повідомлення в офіційному друкованому виданні, 
а саме  06.10.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 06.10.2017 р.

Заступник Голови правління —
Начальник Юридичного департаменту      с. М. панов

повісТка пРо вИкЛИк піДоЗРЮваНоГо  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Дамірчяну Межлуму Артушеви-

чу, 01.08.1990 р.н., який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 
буд. 84, кв. 5, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 18, 19 та 20 жов-
тня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. до каб. №6, 3-го відділення (з дислока-
цією в м. Краматорськ) слідчого відділу 1 управління 
Головного управління СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях, до слідчого Юркова В.А. за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярос-
лава Мудрого, буд. 56-А, для надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження в порядку  
ст. 290 КПК України, вручення вам обвинувального 
акта та реєстру матеріалів у кримінальному прова-
дженні №22017050000000230 за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України із можливістю застосування приводу та 
здійснення подальшого спеціального судового про-
вадження.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 10 жовтня 2017 року о 14.00 годині розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Колеснікова Максима Петровича за ст. 258-3  
ч. 1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Демидова В. К.

втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: м. Ки-
їв, вул. Генерала Жмаченка, буд. 8, кв. 361, зареєстроване на ім’я: Алексєєнко 
Олеся Миколаївна на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним 
нотаріусом Київського  міського нотаріального округу від 10.08.1999р. № 2629, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право плавання під Державним прапором 
України на судно, зареєстроване під номером «ua 1218 DN»,  

що належить Панченку Олегу Олексійовичу, 
вважати недійсним.

повістка 
11-кп/778/1191/17

Апеляційний суд Запорізької області викликає Га-
ранжа Романа Володимировича, як обвинуваченого 
на 14.00 год. 26.10.2017 р. за адресою: пр. Собор-
ний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною скар-
гою прокурора на ухвалу Приазовського районного 
суду Запорізької області від 01.06.2017 р. Обов’язок 
— надати паспорт. Поважні причини неприбуття на 
виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки непри-
буття – в ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Фомін В. А.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Шахназарова Давида Нодаровича, який проживає за 
адресою: вул. Калініна, 1/112, м. Антрацит Луганської об-
ласті, та Шахназарову Ганну-Марет Хансовну, яка проживає 
за адресою: вул. Свердлова, 29, с. Вишневе Антрацитівсько-
го району Луганської області, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1228/17 за позовом ТОВ 
«ФК Позика» про стягнення боргу, яке відбудеться 13 жов-
тня 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя О. В. Форощук

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. 
Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200) 
викликає в судове засідання на 09.30 годину 26 жовтня 
2017 року Драгомира Ігоря Вікторовича, останнє відоме 
місце проживання: смт Понорниця Коропського району 
Чернігівської області, вул. Чернігівська, 4, як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом Драгомир Людмили 
Вікторівни до Драгомира Ігоря Вікторовича про позбав-
лення батьківських прав.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача 
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу роз-
глядатиме за наявними матеріалами в заочному порядку 
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. П. Грушко

В провадженні Чортківського районного суду Терно-
пільської області знаходиться справа цивільного судо-
чинства за позовом Наумік Марії Богданівни до Науміка 
Сергія Володимировича про стягнення аліментів.

Розгляд справи призначено на 12 жовтня 2017 року о 
10 годині 45 хвилин у залі № 4 Чортківського районного 
суду за адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 13.

Суд викликає в справі відповідача Науміка Сергія Во-
лодимировича.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута по суті в його відсутність на підставі на-
явних матеріалів.

Суддя В. І. Парфенюк

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 19.09.2017р. по цивільній справі  
№ 417/4134/17 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний експортно-ім-
портний банк України» (AT «Укрексімбанк») до Кото-
вої Лілії Сергіївни про стягнення заборгованості було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені 
повністю. суддя Дідоренко а. Е.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. 
Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» до Стебновського Олександра Володимирови-
ча про стягнення заборгованості. Відповідач Стебновський 
Олександр Володимирович (зареєстрований за адресою: 
83000, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 16/34), викли-
кається на 11 жовтня 2017 року о 10.30 год. до суду, каб.  
№ 9, для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя М. М. Скиба

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко в. М.) викликає як від-
повідачів: Зінченка Олега Володимировича, 16.06.1975 
року народження, останнє місце проживання якого:  
м. Донецьк, вул. Електронна, буд. 26, кв. 18; Зінчен-
ко Світлану Миколаївну, 15.07.1981 року народження, 
останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Сло-
вацька, буд. 19, кв. 50, по цивільній справі № 185/5788/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Правекс-Банк» до Зінченка Олега Воло-
димировича, Зінченко Світлани Миколаївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 30 жовтня 2017 ро-
ку о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за 
їхньої відсутності.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 21.11.2016 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12015130430000289 відносно Гречки Василя Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Гречка 
Василь Іванович у підготовче судове засідання, яке 
відкладено на 13 годину 00 хвилин 10 жовтня 2017 
року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Авідзба Анатолія Мкановича 
як обвинуваченого об 11 год. 15 хв. 20.10.2017 року в справі за обвинуваченням 
Авідзби Анатолія Мкановича, 10.02.1951 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редак-
ції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А.В.
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Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Тернопіль знову вига-
дав черговий фести-

валь. Цього разу «СС» (са-
ла та самогону). Його орга-
нізувала Гільдія рестора-
торів Тернопільщини ра-
зом з бізнес-партнерами. За 
форматом це гастрономіч-
ний триденний захід. Звіс-
но, музика тут також  ма-
ла панівне становище. При-
їхали виступати молодіжні 
гурти «Біла вежа», «Медо-
вий полин», «Барахта», ін-
ші. Гумору теж вистачало. 
Чого вартий фестивальний 
проморолик, який, по суті, 
затролили в інтернеті, адже 
організатори пожартува-
ли над тим, якими нас ба-
чать росіяни. «Де сало, там 
і Україна!» — викладаючи 
мапу нашої держави з на-
ціонального продукту, за-
являють автори рекламно-
го відео.

Але, здається, багатьом 
тернополянам теж не сподо-
балися витівки рестораторів. 
Ні, аж ніяк не у промороли-
ку, а в обранні місця для фес-
тивального дійства. Карто-
плю на салі смажили, ятки 
з наїдками і розмаїтим кра-
мом розставили неподалік 
катедрального собору. Церк-
ва від такого сусідства, зро-
зуміло, не була в захопленні, 

тому висунула 
певні вимоги. 

«На них ми 
з в а ж и л и , 
їх вико-
нуємо», — 
запевнив 
представ-

ник оргко-
мітету Олег 

Макогін. 
Як же популяризу-

вали давні українські про-
дукти, на честь яких орга-
нізували фестиваль? Ледь 
не три тисячі канапок із са-
лом виготовили й пригоща-
ли учасників свята студен-
ти Тернопільського коледжу 
харчових технологій та тор-
гівлі. Четвертокурсник за-
кладу Ярослав Наконечний 
каже, що бутерброди «комбі-
нували як могли»: сало було 
нарізане, терте, із зеленню, 
болгарським перцем, папри-
кою, часником, шпинатом. 

Ресторатори теж підготу-
вали різні наїдки. Крім ка-
напок із салом, запрошува-
ли придбати й покуштувати 
смажену картоплю із салом, 
сандвічі, рулети із сала, вер-
тути, сало в шоколаді. Про-
понували навіть суші із са-
ла з чорним хлібом. Безпере-
чно, можна було поласувати 
й вудженим, вареним салом. 
Приготували також широкий 
вибір різних м’ясних смако-
ликів.

Охочі ж випити, гадаю, се-
бе теж не образили — гаря-
чих напоїв було на різний 
смак. Пивовари із селища 
Микулинці вирішили разом 
з рестораторами встанови-
ти черговий рекорд України. 
Поцікавився у Лани Вєтро-
вої, керівника Національно-
го реєстру рекордів, чи, бу-
ва, не підказала їм, який са-
ме? Зауважила, що справ-
ді багатьох консультує, до-
бирає номінації. Тернопо-
ляни ж виявилися обізна-
ними в цій справі, самі ви-
гадали креативний рекорд, 
скомпонували, зробили ес-
кіз. Не дивина, адже цього 
року під егідою Гільдії рес-
тораторів Тернопільщини 

вже встановили чотири ре-
корди. На фестивалі сала 
та самогону виклали найдо-
вшу в країні контактну бар-
ну стійку. Лана Вєтрова її 
виміряла й зафіксувала по-
казник: 40 метрів 93 санти-
метри. Тож вручила відпо-
відні сертифікати організа-
торам. Барну стійку викла-
ли із 42 пивних діжок ємкіс-
тю 150, 200 та 250 літрів. Ду-
бові 250-літрові бочки виго-
товили на Прикарпатті, інші 
— за кордоном. 

«Наприкінці року підбива-
тимемо підсумки, сподіває-
мося, Тернопіль вийде в лі-
дери серед міст, які реєстру-
ють рекорди», — зазначила 
пані Лана.   

На одній з фестиваль-
них локацій подбали про 
своєрідний свинарник. Ні, 
тут показували не живих 
тварин, а металевих. Ці 
скульптури з металобрух-
ту виготовив відомий тер-
нопільський митець Сергій 
Кузнецов. Найбільшу за-
цікавленість вони викли-
кали в юних містян і в тих, 
хто бажав залишити для 
себе фотоспомин про фес-
тиваль.  

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

МІЖНАРОДНА СПІВПРА-
ЦЯ. У межах проекту «Інтегро
ваний розвиток міст в Укра
їні» Полтавська міська рада 
та німецька урядова компа
нія Deutshe Gesellschaft fur In
ternationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH підписали прото
кол про реалізацію міської ці
льової програми розвитку ін
формаційної системи  містобу
дівного кадастру Полтави на 
2017—2020 роки. Мета програ
ми полягає у створенні єдино
го банку гео просторових даних 
міста та оптимізації прийняття 
управлінських рішень Полтав

ською міськрадою під час роз
роблення та реалізації плану ін
тегрованого розвитку. Перед
бачається, що новостворений 
банк дасть змогу отримувати 
актуальну інформацію про бу
дівельні процеси в місті у режи
мі реального часу.

Полтавський міський голо
ва Олександр Мамай повідо
мив, що міськрада  співпра
цює з німецькою урядовою 
організацією тривалий час, а  
керівник Інституту розвитку 
міст в Україні Матіас Брандт 
на прикладі своєї країни ді
литься досвідом покращення 
різних сфер життєдіяльності 
міста. Співпрацюють над про
ектом з реконструкції парку 

культури та відпочинку «Пе
ремога». Завдяки співфінан
суванню GIZ цей громадський 
простір оновлять.

— Робота триває в різних 
напрямках. Сьогодні ми під
писали протокол про наміри, 
який передбачає створення 
кадастрової карти, — додав 
голова. Місто гарантує по
стійне функціонування служ
би містобудівного кадастру та 
фінансування у повному об
сязі. 

Виконати цю програму 
полтавцям допоможе й уряд 
Швейцарії. Він профінансує 
вдосконалення технічної та 
програмної інфраструктури, 
необхідної для створення міс

тобудівного кадастру. Вирі
шили, що в майбутньої гео
інформаційної системи бу
де 3Dформат. На відміну від 
класичного, він дасть змогу 
розглядати об’єкти реєстрації 
як тривимірні. 

— Завдяки застосуванню 
нових технологій зображува
не буде якіснішим. Так можна 
краще побачити все, що від
бувається в місті. Поліпшен
ня системи кадастру дасть 
змогу отримувати надійнішу 
та прозорішу інформацію за 
потребою, — прокоментував 
Матіас Брандт. Створення ка
дастрової карти відбувати
меться за сприяння централь
ної служби кадастру. 

Банк даних буде в 3D-форматі

На Донеччині 
вшановують загиблих 
воїнів-земляків

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! На фасаді загальноосвітньої школи №4 
у Покровську на Донеччині відкрили меморіальну дошку колиш
ньому учневі, а потім бійцеві 74го окремого розвідувального ба
тальйону Андрієві Ксенчуку. У мирний час він працював шахта
рем, а з початком гібридної війни зі зброєю в руках став на за
хист України. Після закінчення служби повернувся додому, та  по
тім знов добровільно пішов на передову.  

На жаль, під час мінометного обстрілу поблизу приморського 
селища Широкиного відважний 36річний воїн загинув. Посмерт
но його нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

«Звертаючись до батьків,  хочу сказати: сьогоднішнє вшануван
ня — черговий доказ того, що ваш син — справжній герой, і саме 
ви його виховали таким. Тобто тим, який у важкий для нас всіх час 
жив за принципом: «Хто ж, якщо не я», — сказала під час відкрит
тя меморіальної дошки голова спілки воїнів АТО Покровського ра
йону Наталія Ситникова. Окрім батьків і близьких загиблого роз
відника, у велелюдній церемонії взяли участь учні та вчителі ЗОШ 
№4, представники міської влади і військкомату, місцеві жителі. 

А тим часом виконавчий комітет Краматорської міської ради на 
початку жовтня прийняв рішення про встановлення відповідних 
пам’ятних знаків на будівлях міських шкіл №2, 8 і 31, де свого ча
су навчалися майбутні воїни, які героїчно загинули за рідний край: 
капітанлейтенант 73го морського центру спецпризначення ВМС 
України Михайло Горяйнов, капітан 3го окремого полку спецприз
начення ЗСУ Іван Литвинов та боєць одного з добровольчих ба
тальйонів Андрій Сірченко.     

Де сало, там і радість 
БУДЬМО! Тернопіль організував  
новий гастрономічний фестиваль

…а допитливі чомусики досліджують, чи металеве сало в металевих підсвинків

ОГОлОшеННя

Студент 
Тернопільського 
коледжу харчових 
технологій та 
торгівлі Ярослав 
Наконечний 
пригощає… 
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