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Боєць швидше
адаптується, якщо
займатиметься
справою, яка йому
до душі

Якщо кілька років тому
всихали сотні гектарів
соснових насаджень,
то нині — вже десятки
тисяч

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

Калинівка: наодинці
не залишилися

Петро Порошенко:
«Лише на основі
поваги
до суверенітету
і територіальної
цілісності України ми
можемо досягти миру
та стабільності
в Європі».
Президент про ключ до врегулювання ситуації,
яку спровокувала агресивна політика Кремля
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Наша книжка
завойовує континент
КУЛЬТУРА. У межах Франкфуртського книжкового ярмарку2017 представлено національний стенд України, у відкритті якого взяли участь віце-прем’єр-міністр Павло Розенко й міністр
культури Євген Нищук.
В експозиції представлено здобутки 17 українських видавництв, зокрема, крім сучасної української літератури і світових
класиків, народжених на території сучасної України, видання про
візуальну культуру, повідомляє прес-служба Міністерства культури. Серед них книжки видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,
«Старого Лева», фонду ArtHuss, «Родовід», «Фоліо», «Смолоскип», «Книжковий клуб «Сімейне дозвілля», «Либідь», «Кальварія», Агенції культурного розвитку тощо. Дизайн національного
стенду натхнений українським мистецтвом модернізму.
Павло Розенко зазначив, що інтерес читачів до українськомовної книжки останніми роками стрімко зростає: «Тому з’являється значно більше якісних українських перекладів і художніх
творів українських авторів».

ЦИФРА ДНЯ

11,7 млн тонн
зернових культур експортувала Україна
з початку 2017—2018 маркетингового
року. Це на 0,4 млн тонн більше,
ніж торік за цей період

ДОПОМОГА. У школах вже відновили навчання,

а покрівлі в хатах встигли відремонтувати до дощів
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«ДСНС мусить стати нашим спецназом
з надзвичайних ситуацій»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив Міністерству фінансів врахувати

у проекті держбюджету-2018 ресурси на технічну модернізацію цієї структури
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»
чора набув чинності закон про
нову пенсійну систему. Саме

У

тому Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман розпочинав роботу нагадуванням про початок виплати
осучаснених пенсій для 9 мільйонів літніх українців. «Наші кроки

передбачають таке: більше в Україні не буде мінімальної пенсії 946
гривень. Мінімальна пенсія зросте
до 1452 гривень. Менше за цю суму
ніхто отримуватиме. З цього міся-

ця ми скасували оподаткування
пенсій для пенсіонерів, що працюють. Люди починають отримувати
повну пенсію. А далі триватиме
підвищення на понад 200 гривень

для майже 5,4 мільйона громадян,
— провадив далі Прем’єр. —
Систему сформовано так,
аби той, хто більше працював, більше й отримував.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 жовтня 2017 року
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USD 2658.6183
EUR 3136.3720
RUB 4.5782
/ AU 343333.97 AG 4551.55
PT 242997.71 PD 246188.05
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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оголошення
Зайцев Дмитро Юрійович, місце реєстрації якого: Запорізька область, місто Пологи, вул. Східна, буд. 10, кв. 61, викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач у цивільній справі №324/1263/17 за позовом Зайцевої Любові Леонідівни до
Зайцева Дмитра Юрійовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням, яке
відбудеться 20 жовтня 2017 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата 6 листопада 2017 року о 15 год. 00 хв.) у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 28. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами з винесенням заочного рішення відповідно до
ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 185/1082/17 у відношенні Козирєва Олександра
Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено на 10.00 годину 18 жовтня
2017 року за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.
Обвинувачений Козирєв Олександр Іванович викликається в судове засідання в приміщення Іллічівського районного суду м. Маріуполя за адресою: м. Маріуполь, пр-т
Металургів, 231, яке буде проводитися в режимі відеоконференції головуючим суддею Тимченко C. О., на 18 жовтня
2017 року о 10.00 годині.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуСуддя Кацаренко І. О. то за його відсутності.

Повістка про виклик громадян України. Браковський Сергій Вікторович,
17.02.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. Краматорськ, вул. Соціалістична,
буд. 71, кв. 23; Дудніченко Олександр Володимирович, 20.05.1971 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Кутузова, буд. 5, кв. 30; Харченко Леонід Володимирович, 10.01.1972 р.н., зареєстрований за адресою: м. Костянтинівка, бульвар Космонавтів, буд. 9, кв. 92; Шляпін Олег Вікторович, 03.05.1971 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Шевченка, буд. 67, кв. 43; відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 16, 17,
18 та 19 жовтня 2017 року до ГСУ СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. (044-256-95-92), до старшого слідчого Будника І.В., для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні № 22017000000000158.
Повістка про виклик громадян Російської Федерації. Дубінський Сергій Миколайович, 09.08.1964 р.н., Пулатов Олег Юлдашевич, 24.07.1966 р.н., Васильєв Євгеній Григорович, 17.08.1975 р.н., Оруджев Ельдар Зубеір огли, 16.06.1964 р.н.,
Гілазов Едуард Масхутович, 27.03.1984 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135
КПК України, вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 26, 27, 30 та 31 жовтня
2017 року до ГСУ СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел.
(044-256-95-92), до старшого слідчого Будника І.В., для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні
№ 22017000000000158.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Гармашову Юлію Олександрівну, яка діє в інтересах Гармашової
Марії Олександрівни, яка проживає за адресою: м. Київ, вул.
Микільсько-Слобідська, 6/2, кв. 269, що 20 жовтня 2017 року о 09 год. 30 хв. Дніпровським районним судом м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, зал судових засідань № 3,
буде розглядатись цивільна справа за позовом Арутюнової
Н.О. до Гармашової М.О. в інтересах якої діє законний представник Гармашова Ю.О., Відділу з питань реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб РДА в м. Києві, третя особа: Служба у справах дітей Дніпровської РДА в м. Києві, про усунення перешкод у користуванні майном.
Дана особа викликається в судове засідання як відповідачка.
У випадку неявки в судове засідання, справа буде розглянута в її відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Масалаб Світлани Яківни до Абдуллаєва Гюндуз Анвер огли про визнан
ня особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач по справі: Абдуллаєв Гюндуз Анвер огли, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, вулиця Дружби, будинок № 52, викликається на 19 жовтня 2017 року о 09 годині 00 хвилин до
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2),
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Л. М. Виниченко

Суддя Хаустова Т. А.

Володарський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09300, Київська обл.,
смт Володарка, вул. Миру, 25) повідомляє про те що, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:
26.05.2017 до Савенко Віталій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації:
09340, Київська обл., Володарський р-н, с. Капустинці, вулиця Набережна, будинок 74) справа № 364/1079/16-ц, суддя Моргун Г. Л. було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.
Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє Леська Андрія Михайловича, 19 червня 1972 року народження, що 17 жовтня 2017 року о 10 год. 00 хв. у
залі засідань Апеляційного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, майдан
Незалежності, 1) буде слухатись справа за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ» на рішення Хмельницького міськрайонного суду від 15 березня 2017 року в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ» до Сорокіної Наталії Володимирівни та
Леська Андрія Михайловича про стягнення заборгованості.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастирська, 17) викликає відповідача за позовом
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 19.10.2017 о 09:00 до Бова Андрій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 37502, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Прикордонників, буд. 89) справа
№ 539/2196/17, суддя Даценко В. М.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце провеСуддя А. П. Корніюк дення судового засідання.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження № 426/7653/17 стосовно Булишева Романа Валерійовича, 15.06.1977
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Обвинувачений Булишев Р.В., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул.
Московська, буд. 13, кв. 25.
На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області
викликає Булишева Романа Валерійовича у судове засідання, яке відбудеться 18 жовтня
2017 року о 09.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник С. М.,
судді: Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження № 426/1375/16-к стосовно Улезька Володимира Івановича,
01.01.1959 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В.І., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, 50.
На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської області
викликає Улезька Володимира Івановича у судове засідання, яке відбудеться 18 жовтня
2017 року о 10.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрипник C. M.,
судді: Попова О. М., Юрченко C. O.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Тодоренка
Віктора Івановича по справі 408/2186/17-ц (2/408/796/17) за позовною заявою Першого заступника керівника Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області в інтересах Головного управління Держгеокадастру у Луганській області, Станично-Луганська районна державна адміністрація Луганської області до Тодоренка Віктора Івановича, 3-тя особа – Талівська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області, про розірвання договору оренди земельної ділянки, скасування його державної
реєстрації та зобов’язання повернути земельну ділянку, слухання справи відбудеться 20
жовтня 2017 року о 09.10 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович, 18.01.1967 року народження, у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 19 жовтня 2017р.
о 15 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської області
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 19 травня 2017 року
прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Кочкін Микола Борисович у судове засідання, яке відкладено на 20 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин 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 слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя
Безкровний І.Г.) знаходиться цивільна справа за позовом керівника Сєвєродонецької
місцевої прокуратури Луганської області Григорова С. в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах: Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Кремінської районної державної адміністрації Луганської області до Ткачової
Оксани Іллівни про повернення земельної ділянки. Відповідачка Ткачова Оксана Іллівна викликається до Кремінського районного суду Луганської області в судове засідання, яке відбудеться 17.10.2017 року о 12.00 год. у залі судових засідань Кремінського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, Площа
Красна, 5. Після опублікування оголошення відповідачка вважається повідомленою про
дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки відповідачки цивільна справа буде розглядатися за її відсутності у заочному порядку.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 30 жовтня 2017 року о 14.15 год.
відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Джамілова Айдера Шевкетовича, 1 липня 1979 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Джамілов
Айдер Шевкетович та захисник Коваль Наталя Омельянівна.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів:
Бар’яка А. С., Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 24 жовтня 2017 року о 09.30 год.
відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30 липня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів:
Короля О. П., Вохмінова О. С.

Красногвардійський
районний
суд
м.Дніпропетровська (адреса суду: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр-т
Пушкіна, 77-б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться
20.11.2017 о 09:00 до Крамаренко Вячеслав Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кедріна, буд. 44-А, кв. 12) справа
№ 204/4812/17, суддя Рунчева О. В.
У разі неявки відповідача у призначений час
або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач
по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева,12) викликає відповідача
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 03.11.2017 о 10:15 до Бабенко Любов Іллівна (останнє відоме
місце реєстрації: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий
(Карла Маркса), буд. 31) справа № 216/2619/17, суддя Бондарєва О. І.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37600, Полтавська обл.,
м. Миргород, вул. Гоголя, 133) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке
відбудеться 24.10.2017 о 09:50 до Кириченко Аліна Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 37602, Полтавська обл., м. Миргород,
вул. Казацька, буд. 24а) справа № 541/1666/17,
суддя Андрущенко-Луценко С. В.
У разі неявки відповідача у призначений час
або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач
по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Березанський районний суд Миколаївської
області викликає як відповідача Єременка Миколу Михайловича, останнє місце проживання:
вул. Молодіжна, 31, с. Червона Українка Березанського району Миколаївської області у судове засідання в цивільній справі за позовною
заявою Самойлової Тетяни Михайлівни до Єременка Миколи Михайловича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, що відбудеться 25 жовтня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Центральна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань №2.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н. О. Гапоненко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/1754/17 за позовом Шилоносова Юрія Михайловича до
Сутуріна Павла Олеговича (мешкає: м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 16/10) про відшкодування шкоди, завданої злочином. Відповідач викликається в судове засідання, призначене на 18.10.2017 р. о 09.00 годині в приміщення Рубіжанського міського суду, зала судових засідань № 3, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності з ухваленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича,
5 липня 1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстрований за адресою: Луганська область, місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.
На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської області викликає Галімуліна Володимира Юрійовича в судовий розгляд, який відбудеться 18 жовтня 2017 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.
Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів у складі: головуючого
судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г., судді Фастовця В. М.
Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шакура Дмитра Олександровича, 21.04.1973 року народження, зареєстрованого: м. Севастополь, АР Крим,
вул. Соловйова, 1, проживає: м. Севастополь, АР Крим, вул. Колобова, 15, кв. 247, вул.
Хрустальова, 167-Б, кв. 40, у підготовче судове засідання за обвинувальним актом у
кримінальному провадженні № 42015161010001139 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України на 12.30 годину 19 жовтня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В,
м. Київ, кабінет № 7, у колегії суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд, оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судового провадження.
Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 27 жовтня 2017 року о 09.30 год.
відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Коровіна Романа Анатолійовича, 5 червня 1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Коровін
Роман Анатолійович та захисник Варчук Анатолій Борисович.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо
повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів:
Бар’яка А. С., Гриневича B. C.

4 вересня 2017 року Краснокутським районним судом Харківської області було ухвалено заочне рішення по цивільній справі
№627/585/17 за позовом Баторі Інни Вікторівни до Карлаш Наталії Миколаївни, третя особа
– Служба у справах дітей Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області,
про стягнення аліментів, згідно з яким позовні
вимоги задоволені.
Копію заочного рішення Краснокутського районного суду Харківської області можна отримати в канцелярії суду за адресою: вул. Охтирська, №15, смт Краснокутськ, Харківська область.

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Дяченко Раїсу Сергіївну, як відповідачку по цивільній справі № 736/860/17 за
позовом ПАТ «Полікомбанк» до Дяченко Раїси
Сергіївни про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в судове засідання на 30 жовтня
2017 року о 14 год. 00 хв.
Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. Шевченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю. С.
Наслідки неявки в судове засідання особи,
яка бере участь у справі, передбачені ст. 169
ЦПК України. У разі неявки відповідачки справа
буде розглянута за її відсутності на підставі наСуддя В. А. Каліберда явних у ній доказів.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
20.11.2017 о 09:00 до Бокій Сабіна Себастіянівна (останнє відоме місце реєстрації: 53253, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с.Чистопіль (Кірове), вул. Леніна, буд. 120) справа № 182/2242/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
07.11.2017 о 14:00 до Дацун Максим Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська
обл., м. Нікополь, вул. Трубників, буд. 21/1, кв. 90) справа № 182/2336/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
14.11.2017 о 09:00 до Сириця Володимир Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська
обл., м. Нікополь, вул. Ст. Разіна, буд. 23) справа № 182/2266/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
15.11.2017 о 09:00 до Полугорбатов Юрій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська
обл., м. Нікополь, вул. Жуковського, буд. 88, кв. 32) справа № 182/2259/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
09.11.2017 о 16:00 до Повстюк Ірина Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 95) справа № 182/4398/17, суддя Рунчева О. В.
15.11.2017 об 11:00 до Перепадя (Гиматова) Ірина Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 42, кв. 65) справа № 182/4614/17, суддя Рунчева О. В.
16.11.2017 об 09:00 до Дубина Сергій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 53222, Дніпропетровська
обл., м. Нікополь, вул. Комунарів, буд. 11) справа № 182/2254/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
13.12.2017 о 14:00 до Гладкова Ірина Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 53213, Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, вул. Краснодонська, буд. 1/1, кв. 28) справа № 182/631/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
13.12.2017 о 09:30 до Москальов Михайло Романович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська
обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 141) справа № 182/609/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за
його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000036 від 10.03.2017 року
за обвинуваченням Русінової Світлани Олександрівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 110 КК України.
Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинувачену Русінову Світлану Олександрівну, 10.02.1975 р.н., яка зареєстрована за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Центральна, буд. 22, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 20.10.2017 року о 09 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд,
призначає дату нового судового засідання і вживає заходів
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право
постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку,
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити
спеціальне судове провадження.

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Голомошевича Радислава Валентиновича, 17 березня 1984 року народження, останнє відоме місце проживання с. Бурдюг Кельменецького району Чернівецької області,
як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Мельницької Людмили Іванівни до Голомошевича Радислава Валентиновича про збільшення розміру аліментів.
Справа розглядатиметься 18 жовтня 2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Новоселиця, вул. 1-го Травня,
1-А Чернівецької області.
В разі повторної неявки в судове засідання справу буде
розглянуто без вашої участі.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає
як відповідачку Мєшкову Крістіну Михайлівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул.
Сарматська, буд. 22, кв. 9, у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовною заявою Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Мєшкової Крістіни
Михайлівни, яке відбудеться 17 жовтня 2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ,
вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів: Свинарьова Павла Івановича, Свинарьову Наталю Володимирівну по цивільній справі № 408/711/17
за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-Банк» – ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» у цивільній справі про
стягнення заборгованості за кредитним договором, слухання справи відбудеться 20 жовтня 2017 року о 15.10 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачку Рябікову Олену Олексіївну (91007, м. Луганськ, вул. Комунальна, б. 23) по справі № 409/1477/17 за позовною заявою Рябікова Костянтина
Сергійовича до Рябікової Олени Олексіївни про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 17.10.2017 року о 13.00 год.
(резервна дата 20.10.2017 р.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Бакаєва Дениса Олександровича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Перевальський
район, с. Бугаївка, вул. Лісна, буд. 17, у судове засідання з
розгляду цивільної справи за позовною заявою Бакаєвої Наталії Володимирівни до Бакаєва Дениса Олександровича про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 17 жовтня 2017 року о
16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)
Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Єременка Андрія Вікторовича, який зареєстрований за адресою: вул. Чапаєва, буд. 168, кв. 49,
м. Алчевськ Луганської області, 94000, у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Єременко Катерини Олександрівни до Єременка Андрія Вікторовича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька та супроводження батька,
третя особа: Орган опіки та піклування Лисичанської міської ради, яке відбудеться 18 жовтня 2017 р. о 08 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Штейгерська, 38, каб. 17. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)
Старобільський районний суд Луганської області

повідомляє Войтенко Вікторію Вікторівну, яка мешкає за адресою: вул. Петровського, буд. 116, кв. 34,
м. Антрацит Луганської області, що 21 липня 2017
року було винесено рішення по цивільній справі
№431/2948/17; провадження 2/431/1112/17р. за позовом Войтенка Володимира Вікторовича до Войтенко Вікторії Вікторівни про розірвання шлюбу,
яким позовні вимоги позивача задоволено.

Суддя О. В. Ткач

Суддя Ю. О. Калмикова
Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє,
що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 26 жовтня 2017 року о 09.30 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за
обвинуваченням Мартинчука Сергія Михайловича, 17 вересня 1980 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Мартинчук Сергій Михайлович та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості
з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Каленяка Р. А., суддів: Короля О. П., Волошина С. В.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Тимофєєнко Світлану Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: вул. Кірова, буд. 79, с-ще Нагольчик, м. Антрацит Луганської області, як
відповідачку в судове засідання по цивільній справі № 431/4103/17;
провадження №2/431/1456/17 за позовом Тимофєєнка Олега Вікторовича до Тимофєєнко Світлани Миколаївни про розірвання шлюбу,
яке відбудеться 19 жовтня 2017р. о 09.00 годині в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без участі відповідачки на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач
Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт
Ярмолинці, вул. Петропавлівська, 71) повідомляє Зеін Еслама Хазем
Мухамеда, що 27 жовтня 2017 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні суду
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Тритяк Олени Володимирівни до Зеін Еслама Хазем Мухамеда про визнання таким, що
втратив право користування житловим приміщенням (головуючий –

суддя Баськов М. М.). Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У
разі неявки справа буде слухатися у вашій відсутності на підставі доказів, які є в матеріалах справи.
Компанія «СОНІ ОВЕРСІЗ СА» (Швейцарська Конфедерація), в
особі Представництва «СОНІ ОВЕРСІЗ СА» в Україні, повідомляє про
прийняття Компанією «СОНІ ОВЕРСІЗ СА» (Швейцарська Конфедерація) корпоративного рішення від 25 серпня 2017 року щодо ліквідації свого Представництва «СОНІ ОВЕРСІЗ СА» (надалі «Представництво») в Україні (код ЄДРПОУ 20071373, розташоване за адресою:
04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30-А). Ліквідатором Представництва призначено Саргунс Наталію Миколаївну. Адреса місцезнаходження ліквідатора: Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська,
13-А, контактний телефон (044) 249-79-05. Вимоги кредиторів приймаються ліквідатором протягом двох календарних місяців з дня
публікації оголошення в порядку, встановленому законодавством
України.

Лисенка Юрія Олексійовича, мешкає: вул. Сирнікова, 21, кв. 41, селище Мирний, місто Євпаторія Автономної Республіки Крим для розгляду заяви Лисенко Юліанни Іванівни до Лисенка Юрія Олексійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на 11 годину 30 хвилин 7 листопада 2017 року в Хустський районний суд (м. Хуст, вул.
І.Франка, 18).

Суддя Третяк О. Г.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71), у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 2017 року о 08 год. 55 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження
Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича, 14.12.1986 року народження, уродженця: АР Крим Білогірського району,
с. Ароматне, зареєстрований за адресою: АР Крим, Білогірський район, с. Ароматне, вул. Молодіжна, 40, проживає за
адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Огородницька, 23/2, у
підготовче судове засідання, яке відбудеться 24.10.2017 р. о
10 год. 30 хв. у залі судового засідання № 19, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця, по кримінальному провадженню по
обвинуваченню Смірнова М.Б. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
Явка обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича в зазначене судове засідання обов’язкова. В разі неможливості
з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Шлапака Д. О., суддів: Вохмінової О. С., ВолоСуддя Л. М. Семенова шина С. В.

Хустський районний суд викликає в судове засідання відповідача

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шепелева Олександра Олександровича, 04.07.1970
року народження, зареєстрований: м. Донецьк, проспект
Комсомольський, 17, кв. 37, проживає: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, також проживає: 125466, а/с-29, м. Москва, вул.
Родіонівська, 10, корп. 1, у судове засідання про його обвинувачення за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України на 11.00 годину 25 жовтня 2017 року в приміщення суду:
пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. При собі необхідно мати паспорт
або інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд оголошення вважається належним повідомленням.

Суддя В. А. Карягіна

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ваапову Марину Дмитрівну, у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «УКРГАЗПРОМБАНК» до Ваапової Марини Дмитрівни про стягнення заборгованості, на 24.10.2017 року о 09.30 год. за адресою:
м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.
У разі неявки відповідачки або представника відповідачки в судове засідання без поважних на те
причин справа буде розглянута за її відсутності на
підставі наявних у ній доказів.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Щербань Галину Микитівну (останнє відоме місце проживання: с. Зелений Гай, вул. 40 років Перемоги, 4 Вітовського району Миколаївської області), що 25 жовтня 2017
року о 08.30 годині Жовтневим районним судом Миколаївської області розглядатиметься цивільна справа за позовом
Павлової Валентини Василівни до Щербань Галини Микитівни про визнання права власності на земельну ділянку площею 0,12 га за адресою: с. Зелений Гай, вул. 40 років Перемоги, 4 Вітовського району Миколаївської області.
У разі повторної неявки відповідачки в судове засідання
без поважних причин чи неповідомлення про такі суду справу буде розглянуто за її відсутності.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77 (кабінет 10,
для реєстрації учасників справи).

Суддя Вівчар Г. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача Олексієнка Олексія Васильовича, який
проживає за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-А, гуртожиток,
по цивільній справі №757/36710/17-ц за позовом Олексієнко Ганни Олександрівни до Олексієнка Олексія Васильовича
про розірвання шлюбу, яке відкладено на 8 листопада 2017
року об 11.00 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.
Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній доказів.
Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Шаленка Руслана Володимировича та Султанову Тамілу Емурбенівну
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський акціонерний банк» до Шаленка Руслана Васильовича, третя особа: Султанова Таміла Емурбенівна, про виселення.
Розгляд справи призначено на 11.30 год. 22 листопада 2017 року в приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської області за адресою: місто Бровари Київської області, вулиця Грушевського, 2, каб. 204, 206.

Суддя Савицький С. А.

Суддя Дутчак І. М.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Кравченка Юрія Вікторовича в справі
№ 433/1300/17-2/433/727/17 за позовом Кравченко Наталії Вікторівни, яку представляє Ковальова Юлія Анатоліївна до Кравченка Юрія
Вікторовича про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться 24 жовтня 2017 року об 11 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.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання
Ляшенка Олександра Борисовича (який був зареєстрований за адресою: м. Суми, вул. Праці, гуртожиток № 1), як відповідача по цивільній
справі за позовом Антонюк Катерини Володимирівни про позбавлення батьківських прав, треті особи: Служба у справах дітей Сумської
міської ради, Служба у справах дітей Рожищенської райдержадміністрації Волинської області. Судове засідання відбудеться 23.11.2017
року о 14.00 год. Прошу з’явитися до суду на вказаний час за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 12.

Втрачений
лем

примірник

довіритеДоговору

про уступку майнових прав
№ 69927 від 17.10.2016 р.,
укладеного між ПАТ АКБ «Аркада» та Поліщук Майєю Петрівною, вважати недійсним.
Договір оренди,
укладений між
ПАТ«Промінвестбанк»
та ТОВ «МАКЛАЙФ АСУ»
від 13.02.2015 р. № 09-288/7,
вважається розірваним

Суддя Певна О. С.

Суддя В. Г. Костенко

в порядку ст. 782 ЦК України.

Компанія «СОНІ ЮРОП ЛІМІТЕД» (Великобританія), в особі Представництва «СОНІ ЮРОП ЛІМІТЕД» в Україні, повідомляє про прийняття Компанією «СОНІ ЮРОП ЛІМІТЕД» (Швейцарська Конфедерація) корпоративного рішення від 25 серпня 2017 року щодо ліквідації свого Представництва «СОНІ ЮРОП ЛІМІТЕД» (надалі «Представництво») в Україні (код ЄДРПОУ 24546867, розташоване за адресою:
04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30-А). Ліквідатором Представництва призначено Саргунс Наталію Миколаївну. Адреса місцезнаходження ліквідатора: Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська,
13-А, контактний телефон (044) 249-79-05. Вимоги кредиторів приймаються ліквідатором протягом двох календарних місяців з дня
публікації оголошення в порядку, встановленому законодавством
України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шутака Івана Івановича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/11652/17 за позовом Шутак
Юлії Володимирівни до Шутака Івана Івановича про розірвання
шлюбу, що відбудеться 23 жовтня 2017 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (серії САЕ №213282), видане Публічним акціонерним товариством
«Донбасенерго»
17.12.2011 року, на квартиру
№ 39 в будинку № 44а по вул.
Енергетична в смт Новий Світ
Старобешівського р-ну Донецької обл., на ім’я Максименка
Олександра Миколайовича, вважати недійсним.

Суддя Л. М. Осіпенко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЖОВТНЯ
Oбласть

чнити видатних українців сучасності на піку їхньої діяльності.
Адже, на жаль, так історично склалося, що заслуги багатьох
наших співвітчизників не отримували належної уваги й оцінки
і, як наслідок, забувалися. Ми дуже хочемо, щоб на «Площі зірок» з’являлися все нові та нові імена талановитих українців»,
— зазначила одна із організаторів проекту Лілія Різва.

Юна художниця перемагає
на європейських конкурсах
ВЕРШИНИ. 14-річна учениця Чугуївської дитячої художньої школи ім. І.Ю. Рєпіна Ірина Шевченко стала переможцем кількох європейських виставок-конкурсів. Нещодавно
роботи Ірини брали участь у
двох конкурсах: міжнародному фестивалі мистецтв у Братиславі в Словаччині та інтернаціональній виставці «Діти
проти війни» у столиці Франції Парижі.
За словами начальника
управління культури і туризму
Харківської облдержадміністрації Олега Яцини, журі європейського конкурсу високо
оцінило роботу Ірини Шевченко і юна художниця тоді виборола І місце, стала лауреатом
I ступеня та отримала медаль
за перемогу в цьому конкурсі.
«Чугуївська дитяча художня школа ім. І.Ю. Рєпіна одна з найкращих на Харківщині. Її учні та випускники продовжують славні традиції. Тому
вітаю переможницю та її наставника художника Володимира Непомнящого із заслуженою перемогою», — сказав
Олег Яцина.
Як розповіла юна художниця, свої доробки вона з учителем, директором школи, членом Національної спілки художників України Володимиром Непомнящим надіслала
ще влітку. Нагороди організа-

тори конкурсів відправили в
Чугуїв наприкінці вересня. На
словацькому фестивалі Ірина
здобула перемогу і стала лауреатом І премії в номінації
«образотворче мистецтво», а
робота із французької виставки принесла ІІ премію і срібну
медаль.
«Для виставки «Діти проти
війни» я зобразила портрет
ветеранів Другої світової —
моїх родичів. У Братиславі переміг мій пейзаж — малюнок зі львівського пленеру», — розповіла Ірина Шевченко. Вона зізналася, що в

майбутньому планує стати
професійним художником. І
втішилася тим, що в цьому її
підтримують і вчитель, і батьки.
Володимир
Непомнящий
вважає ученицю талановитим митцем. Він зазначив, що
Ірина — переможниця багатьох українських і міжнародних конкурсів-виставок, а також цього року отримала стипендію ХОДА «Надія Слобожанщини». До речі, за підготовку переможця, професійну викладацьку роботу її наставника нагороджено серти-

фікатами визнання від президентів міжнародного журі конкурсів.
Учитель нагадав, що наприкінці березня Ірина Шевченко виборола перші місця
ще у трьох міжнародних конкурсах: декоративного та образотворчого мистецтва «Рідна природа», декоративноприкладного та образотворчого мистецтва «Стародавній світ».
За словами юної талановитої художниці, всі свої досягнення вона присвятила рідному місту, батькам і вчителеві.
Фото з сайту ХОДА

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Ірина з учителем, безумовно, радіють перемогам і націлені на нові звершення

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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Укргiдрометцентр
Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє про видачу судового наказу від 22.09.2017 року по справі № 428/8989/17 за заявою Лукашенко Світлани Володимирівни про видачу судового наказу щодо стягнення з
Степенка Дениса Анатолійовича (відоме місце проживання: Луганська область,
м. Хрустальний, вул. Кирпична, 78) аліментів на утримання малолітніх дітей.
Особа, яка знаходиться у населеному пункті України, який не контролюється
органами влади України, може отримати копію судового наказу безпосередньо
в Сєвєродонецькому міському суді Луганської області особисто або через уповноваженого представника.
Суддя Т.С. Журавель

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1589/16-ц (провадження 2/220/593/17) за
позовом Ригаліної Наталі Іванівни до Ригаліна Олексія Олександровича
про розірвання шлюбу, повідомляє, що судове засідання призначено на
18.10.2017 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О.М. Суд викликає як відповідача Ригаліна Олексія
Олександровича. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від
14.02.2012р., а саме: квартира, яка знаходиться за адресою:
м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 24, кв. 45, номер бланка САЕ
404648, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради, начальник головного управління К.Л. Савінов, свідоцтво видане згідно з рішенням виконкому Донецької міської ради від 18.01.2012р.
№15/28 на ім’я Медведєвої Тетяни Вілівни, вважати недійсним,
у зв’язку з втратою.
До уваги всіх зацікавлених суб’єктів господарювання. Державна іпотечна установа оголошує про проведення відкритого конкурсу на залучення
зовнішніх запозичень для фінансування реалізації Інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу». Сума очікуваних запозичень 500 млн. доларів США (або
еквівалент в іншій вільноконвертованій валюті), строк залучення 15 років.
Відкритий конкурс відбудеться з 12 жовтня 2017 р. по 13 листопада 2017
року (до 18 год. 00 хв. за київським часом). Приймання документів проводиться з 12 жовтня 2017 р. по 10 листопада 2017 року (до 18 год. 00 хв. за
київським часом). Деталі за адресою 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34,
оф.201, тел. +380 44 207 14 14 веб сайт: http://www.ipoteka.gov.ua/
To all interested business entities who may concern. State Mortgage
Institution announces an open competitive tender for attracting foreign loans
to finance the Investment project implementation “Housing provision under the
mortgage lending and financial leasing conditions”. The expected amount of
investment is 500 million USD (or countervalue in hard currency), the duration
is 15 years. The open competitive tender will take place from October,12 2017
to Novermber,13 2017 (till 6 p.m. EET). The documents’ submission will be
held from October,12 2017 till November,10 2017 (till 6 p.m. EET). The detailed
information can be received at the following address: State Mortgage Institution,
34 Lesi Ukrainki blvd., office 201, Kyiv, Ukraine, 01133, tel.: +38 044 207 14 14
web: http://www.ipoteka.gov.ua/
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04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ОГОЛОШЕННЯ

ЗОРЯНА МИТЬ. Її неповторний голос ми безпомилково впізнаємо серед мільйонів. Український соловейко, душа й уособлення української народної пісні. Днями народна артистка
України Ніна Матвієнко святкувала 70-річний ювілей, і з цієї
нагоди на «Площі зірок» у Києві відкрили її іменну відзнаку.
«Запалюючи зірки в центрі нашої столиці, маємо на меті — уві-
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