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Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман 
наполягає, щоб місцева влада 
не допустила підвищення цін 
на тепло й гарячу воду 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виплати соціальних стипендій студентам 
(курсантам) вищих навчальних закладів»
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Прем’єр-міністр про необхідність якнайшвидшого старту 
медичної реформи

Геть недоторканність! 
ІНІЦІАТИВА. Законопроект про внесення змін до статті 80 

Конституції вніс до Верховної Ради Президент Петро Порошен-
ко, повідомляє УНІАН. Окрім пропозиції вилучити з Основного 
Закону положення про гарантування народним депутатам не-
доторканності, положення, відповідно до якого їх не можна при-
тягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи зааре-
штувати без згоди Верховної Ради. 

«Імунітет народних обранців давно перетворився на га-
рантію безкарності. Скасування депутатської недоторкан-
ності, як і створення Антикорупційного суду відповідно до 
рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, — важли-
ві складові ефективної боротьби з корупцією. До речі, фі-
нансування такого суду передбачене проектом бюджету на 
2018 рік, який цього тижня Верховна Рада має розглянути 
в першому читанні», — написав Президент на своїй сторін-
ці у Facebook.

У разі схвалення Комітетом з питань правової політики та 
правосуддя законопроектів щодо скасування депутатської 
недоторканності Голова Верховної Ради Андрій Парубій іні-
ціюватиме розгляд цього питання 19 жовтня.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

16,8 млрд м3 
газу накопичено у вітчизняних 

підземних сховищах до початку 
опалювального сезону 2017—2018 років

«Ми маємо 
забезпечити якісні послуги 

в лікарнях, гарантувати 
громадянам, що держава 

справді платитиме за 
їхнє лікування, маємо 

дати змогу лікарям 
офіційно отримувати 

достойні зарплати».

Чи вплине заборгованість 
на отримання субсидії
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НА ЧАСІ. Питання щодо недоплати за воду, електроенергію 
й газ треба вирішувати з надавачами цих послуг

Селянам більше до вподоби дотації
ГРОШІ. На засіданні громадської ради при профільному міністерстві представники аграрної 
спільноти обговорили й узагальнили свої вимоги щодо показників державної допомоги галузі

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Багато показників, закладе-
них у щойно затверджено-

му проекті державного бюджету 
на наступний рік, викликають у 
сільгоспвиробників серйозні за-

уваження. Так, у зверненні, яке 
підписали недавно представни-
ки Всеукраїнської аграрної ра-
ди, Української аграрної конфе-
дерації, Аграрного союзу Укра-
їни, Українського клубу аграр-
ного бізнесу та Асоціації «Со-
юз птахівників України», ствер-

джується: скорочення обсягів 
бюджетної дотації на фінансову 
підтримку сільгосптоваровироб-
ників удвічі порівняно з цим ро-
ком (2 млрд замість 4 млрд) не-
виправдане. 

Ідеться про компенсацію 
аграріям негативних наслід-

ків скасування спеціального ре-
жиму оподаткування. Нагада-
ємо, до цього скасування від-
бувалася так звана акумуля-
ція ПДВ на рахунках сільгосп-
виробників. Тож після ліквіда-
ції особливого режиму оподат-
кування для сільськогосподар-

ської галузі державна підтрим-
ка мала б принаймні відшкоду-
вати завдані аграріям збитки, 
які, за підрахунками експертів, 
сягають 20 мільярдів гри-
вень на рік. То чому їм на 
наступний рік перекрива-
ють бюджетний краник? 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР 
Іноземних мов 1 ст.
Гігієни та екології № 3 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 1 ст.
Педіатрії № 5 1 ст.
Неврології 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Хірургії № 1 2 ст.
Анатомії людини 1 ст.
Неврології 0,5 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 0,75 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 2 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології № 1 2 ст.
Анатомії людини 2 ст.
Радіології та радіаційної медицини 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Внутрішньої медицини № 2 2 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Дерматології та венерології 0,75 ст.
Хірургії № 3 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Соціальної медицини та громадського здоров’я 1 ст.
Гігієни та екології № 4 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 2 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого  
віку

1 ст.

Терапевтичної стоматології 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 10,75 ст.
Неврології 2 ст.
Педіатрії № 1 1 ст.
Педіатрії № 2 1 ст.
Педіатрії № 4 1 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 0,5 ст.
  Ендокринології 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Гігієни та екології № 2 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики  
стоматологічних захворювань

1 ст.

Мікробіології, вірусології і імунології 3 ст.
Психосоматичної медицини і психотерапії 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 2 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Анатомії людини 8 ст.
Акушерства і гінекології  № 1 0,5 ст.
Акушерства і гінекології  № 2 0,5 ст.
Внутрішньої медицини №1 1,75 ст.
Внутрішньої медицини № 2 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 2 ст.
Неврології 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Урології 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Оториноларингології 3 ст.
Патологічної анатомії №2 1 ст.
Гістології та ембріології 0,5 ст.
Ортопедичної стоматології 2 ст.
Хірургії стоматологічного факультету 1 ст.
Терапевтичної стоматології 1,5 ст.
Гігієни та екології № 2 1 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики
стоматологічних захворювань

1 ст.

Педіатрії № 5 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 2 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ
Медичної та загальної хімії 0,5 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 1 ст.
Латинської мови 1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Медичної і біологічної фізики та інформатики 4,5 ст.
Латинської мови 1 ст.
Україністики 2,5 ст.
Іноземних мов 4 ст.
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Доцента кафедри менеджменту охорони здоров’я 2,5 ст.
Старшого викладача кафедри менеджменту охорони здоров’я 1 ст.
Асистента кафедри хірургії, анестезіолоігії та інтенсивної терапії 
післядипломної освіти

2 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та 
кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів  
т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць з 
дня публікації оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601 м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОПОВІДАННЯ 
«БУТИ ЛЮДИНОЮ»

Трагічна історія Другої світової, сповнена злочинів проти людянос-
ті, втім, знала і чимало прикладів величі людського духу. Рука, що до-
помагала вмирущому, що втішала дитину, що давала кусень хліба, — 
крихітні прояви доброти, які часто залишалися непомітними. Сьогод-
ні, через десятиліття після Другої світової війни, люди, які вижили, зга-
дують саме про це: про маленькі жести людяності, завдяки яким во-
ни вижили. 

Що це означає: бути людиною в нелюдських умовах? Конкурс до-
кументального оповідання дасть змогу по крихтах, по історіях зібрати 
портрет Людини і символічно сказати їй «дякую».  

Німецький фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» спільно з 
його партнерами в Росії і Україні, ВБО «Турбота про літніх в Україні» 
та філіалом Благодійного фонду «Чарітіз Эйд Фаундейшн» «CAF Рос-
сия» в рамках програми «Місце зустрічі: діалог» оголошує Міжнарод-
ний конкурс документального оповідання «Бути людиною». 

Мета конкурсу: розповісти громадськості і ЗМІ про приклади гума-
нізму в часи націонал-соціалізму. 

На конкурс приймають прозові твори у двох номінаціях:
1. «Документалістика» — для професійних письменників, журналіс-

тів, членів творчих спілок
2. «Історія людини» — для непрофесійних учасників, усіх охочих. 
Розмір премій
Преміальний фонд Міжнародного конкурсу «Бути людиною» скла-

дає 5000 (п’ять тисяч) євро. Розмір премії у номінації документалістика: 
за 1 місце — 1000 євро; за 2 місце — 500 євро; за 3 місце — 300 євро.

Графік проведення конкурсу
Оголошення конкурсу — 9 жовтня 2017
Прийом творів — до 31 січня 2018
Оголошення переможців — кінець березня 2018
Нагородження переможців — 11 квітня 2018
УМОВИ КОНКУРСУ ДЛЯ НОМІНАЦІЇ 
«ДОКУМЕНТАЛІСТИКА»
До участі у Міжнародному конкурсі документального оповіда-

ння «Бути людиною» у номінації «Документалістика» допускаються  
письменники, журналісти та члени творчих спілок.

На конкурс необхідно подати прозовий твір обсягом не більше  
10 000 знаків з пробілами, написаний на документальній основі, на те-
му людяності, проявленої під час Другої світової війни, у таких жанрах: 
літературний нарис, есей, оповідання, новела, стаття.

На розгляд журі необхідно подати ніде не опублікований, заверше-
ний твір, написаний спеціально для Міжнародного конкурсу «Бути лю-
диною». 

Один учасник може подати не більше 3-х творів. При цьому відзначе-
ним премією може бути лише один. 

Для участі в Конкурсі в номінації «Документалістика» учасникам з 
України слід подати такий пакет документів: 

1. Текст, наданий на конкурс (10 000 знаків з пробілами).  
2. Інформація про автора тексту: ПІБ, дом. адреса, контактний теле-

фон, коротка біографія та перелік опублікованих книг, статей і праць із 
зазначенням років видань і видавництв або ЗМІ. 

3. Інформація про героя твору: ПІБ, дата народження (роки життя), 
адреса, контактний телефон (якщо є). 

4. 1-2 фотографії героя історії, архівні або сучасні (якщо є) в елек-
тронному вигляді або копії

УМОВИ КОНКУРСУ ДЛЯ НОМІНАЦІЇ
«ІСТОРІЯ ЛЮДИНИ»
У цій номінації можуть взяти участь усі громадяни.
На конкурс необхідно подати прозовий твір обсягом не більше 5 000 

знаків з пробілами, написаний на документальній основі, у якому зо-
бражено приклад людяності під час Другої світової війни, у таких жан-
рах: літературний нарис, есей, оповідання, новела, стаття.

Твір має бути ніде не опублікований, написаний спеціально для Між-
народного конкурсу «Бути людиною». 

Текст може буде поданий українською або російською мовами. 
Один учасник може подати не більше 3-х творів. При цьому відзначе-

ним премією може бути лише один. 
Учасник може подати до тексту фотографії героя (архівну або сучас-

ну) за наявності. Але оцінюватися буде лише текст. 
Для участі в Конкурсі в номінації «Історія людини» слід подати  

такий пакет документів: 
1. Текст, наданий на конкурс (5 000 знаків з пробілами).  
2. Інформація про автора тексту: ПІБ, дом. адреса, контактний теле-

фон, коротка біографія та перелік опублікованих книг, статей і праць із 
зазначенням років видань і видавництв або ЗМІ. 

3. Інформація про героя твору: ПІБ, дата народження (роки життя), 
адреса, контактний телефон (якщо є). 

4. 1-2 фотографії героя історії, архівні або сучасні (якщо є) в елек-
тронному вигляді або копії

Журі і процедура визначення переможців
У кожній номінації експертне міжнародне журі, що складається з 

професійних письменників і журналістів, обере трьох переможців. Пе-
ред відправкою на розгляд журі твори учасників обох номінацій шиф-
руються.  

Відбір переможців здійснюється у два етапи. 
1. Національний етап. Півфінал. З усіх робіт, що відповідають усім 

вимогам конкурсу, від кожної країни будуть відібрані 10, які будуть пе-
редані на розгляд міжнародного журі. 

2. Міжнародний етап. Фінал. Міжнародне журі прийме рішення про 
переможців у двох номінаціях. У кожній номінації будуть визначені по 
три призових місця для кожної країни. 

Залежно від якості надісланих на конкурс творів за рішенням журі 
деякі премії можуть не присуджуватися. За рішенням журі можуть бути 
присуджені додаткові премії. Усі півфіналісти отримають грамоти лау-
реатів Міжнародного конкурсу «Бути людиною». 

Порядок прийому заявок
Заявки по всіх номінаціях приймаються до 18:00 31 січня 2018 року. 
Твори можуть бути подані на Конкурс в електронному, друковано-

му або рукописному вигляді із зазначенням на конверті або в темі лис-
та «Конкурс «Бути людиною». 

Учасники з України надсилають роботи і пакет документів на таку 
адресу: 

E-mail: treffpunktdialog@gmail.com (PR-координатор програми «Міс-
це зустрічі: діалог» Німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і май-
бутнє» Леся Харченко)

Або поштою:
02100, Україна, Київ, вул. Бажова, 2, 23 «Турбота про літніх в Україні»
Інформацію та форму заявки на конкурс можна знайти на сайті 

http://www.mestovstrechi.info/ua/  або за тел.+38(050)334 87 90
Матеріали, що були подані на Конкурс, не рецензуються і не повер-

таються. 
Для участі в Конкурсі приймаються лише заявки, оформлені відпо-

відно до вимог умов Конкурсу, що мають усі необхідні додатки і доку-
менти. Заявки, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядати-
ся не будуть. 

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200,  
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає в судове засідання як відпові-
дача Вербового Григорія Гавриловича, 03.05.1926 року народження, по ци-
вільній справі № 182/7264/16-ц за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 
до Вербового Григорія Гавриловича про стягнення вартості не облікованої 
електричної енергії.

Справа призначена до слухання на 09.11.2017 р. о 10.00 год. під голову-
ванням судді Багрової А. Г.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність на 
підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200,  
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає в судове засідання як відповідача 
Скоропадського Романа Сергійовича, 16.06.1994 року народження, по ци-
вільній справі № 182/1463/17 за позовом Головного управління Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровській області до Скоропадського Романа Сер-
гійовича про стягнення витрат на навчання.

Справа призначена до слухання на 09.11.2017 р. о 09.00 год. під голову-
ванням судді Багрової А. Г.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність на 
підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до 
суду Федорова Сергія Олексійовича, 07.10.1961 року народження, ІПН 
2256019117, остання відома адреса реєстрації якого: Донецька область,  
м. Маріуполь, просп. Будівельників, б. 74, кв. 26, як відповідача по ци-
вільний справі за позовом Симаєвої Анжели Миколаївни до Федорова Сер-
гія Олексійовича про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням, розгляд якої призначено на 23.10.2017 р. о 09.30 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 11.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність. 

Суддя П. І. Папаценко

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200,  
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає в судове засідання як відповіда-
чів: Щербака Івана Івановича, 26.09.1964 року народження, Щербак Світла-
ну Іванівну, 01.06.1968 року народження, по цивільній справі № 182/2466/17 
за позовом Державної іпотечної установи до Щербака Івана Івановича, Щер-
бак Світлани Іванівни про стягнення заборгованості за договором про іпо-
течний кредит та інфляційних втрат.

Справа призначена до слухання на 24.10.2017 р. о 15.00 год. під голову-
ванням судді Багрової А. Г.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їхню відсутність на 
підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання 
як відповідача Лавал Річарда Хасана по цивільній справі за позовом 
Варжель Світлани Юріївни до Лавал Річарда Хасана про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 
(Останнє місце проживання: м. Суми, вул. Баранівська, 176). Явка в су-
дове засідання обов’язкова. Про причини неявки необхідно повідоми-
ти суд. Засідання суду відбудеться 23.10.2017 р. о 08.40 год. за адре-
сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2017 року в справі 
№752/17422/15-ц, яке набрало законної сили 09.10.2017 року, позови довірителів ФФБ виду 
А за програмами ПрАТ «Побутрембуд» задоволено, в результаті чого ТОВ «Фінансова уста-
нова «Інвестбуд» — управителя фондів фінансування будівництва виду А за програмами ЗАТ 
«Побутрембуд» замінено на ПАТ АКБ «АРКАДА», та передано Банку в управління наступні 
ФФБ:

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала  
Конєва, 4, секції А, Б, Г;

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала  
Конєва, 4 (секція 4);

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський район,  
проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №3, секції №3, №4;

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, 3,  
секція №5;

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Василя  
Касіяна, 3.3;

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, проспект 
Академіка Глушкова, 6, ділянка №7, секції А (під’їзд № 3), Б (під’їзд № 2), В (під’їзд  
№ 4), Г (під’їзд № 1);

•  ФФБ виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н,  
пр. Академіка Глушкова, 6, ділянка №9, секції А (під’їзд 3), Б (під’їзд 2), В (під’їзд 4), Г 
(під’їзд 1).

Реквізити ПАТ АКБ «АРКАДА»:
ПАТ АКБ «АРКАДА» зареєстроване Національним банком України (Свідоцтво НБУ про ре-

єстрацію ПАТ АКБ «Аркада», дата реєстрації – 23.06.1993 року, реєстр. № 177 в Державно-
му реєстрі банків).

Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, Ольгинська, 3,
код ЄДРПОУ 19361386
Телефон: (044) 254-22-22
Банківська ліцензія №80 від 20.10.2011 p., видана Національним банком України.
к/р 32007114401026 в Національному банку України
код банку №300001
З іншою інформацією щодо ПАТ АКБ «АРКАДА» можна ознайомитись на офіційному сай-

ті банку: www.arkada.ua.
Голова правління К. В. Паливода

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 
2-760/17 за позовом керівника Київської місцевої прокуратури № 10 
в інтересах держави в особі Національної академії наук України викли-
кає як відповідачів: Тригубенка Олександра Григоровича, Макушенко 
Катерину Олександрівну, Вержицьку Ірину Сафронівну на 25 жовтня 
2017 року о 14 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Потабенко Л. В. 
у приміщенні Обухівського районного суду Київської області за адре-
сою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розгляну-
та в їхню відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Остапову Катерину Андріївну (к/п №42016000000002132) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового провадження відбудеть-
ся 30.10.2017 року о 10 год. 30 хв. та 08.11.2017 року об 11 год. 50 хв. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя С. І. Дячук
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оголошення

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

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

організатори торгів:
ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»

Номер лота: Q81726b21919-Q81726b21924
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.

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/23404-30102017-5

ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»
Номер лота: Q81826b21925-Q81826b21929
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.

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/23405-30102017-6

ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «Україна»
Номер лота: Q81926b21930-Q81926b21935
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23478-14802

 
ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: Q82026b21936-Q82026b21940
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23537-30102017-10

 
ТБ «КМФБ»

Номер лота: Q82126b21941-Q82126b21945
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23481-14803

 
ТБ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b21946-Q82226b21951
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23539-30102017-11

 
ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: Q82326b21952-Q82326b21957
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23406-30102017-7

 
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»

Номер лота: Q82426b21958-Q82426b21963
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23484-14805

 
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»

Номер лота: Q82526b21964-Q82526b21970
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23538-30102017-12

 
ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Номер лота: Q82626b21971-Q82626b21976
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23543-30102017-20

 
ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

Номер лота: Q82726b21977-Q82726b21983
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23541-30102017-15

 
ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номер лота: Q82826b21984-Q82826b21990
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23407-30102017-8

 
ТБ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА»

Номер лота: Q82926b21991-Q82926b21996
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23542-30102017-17

 
МІЖНАЦІОНАЛЬНА УНІЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА «ЕПСІЛОН»

Номер лота: Q83026b21997-Q83026b22002
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23453-14775

 
ТОВ «РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА»

Номер лота: Q83126b22003-Q83126b22007
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23454-14776

 
ТБ «ПРОЗОРА»

Номер лота: Q83226b22008-Q83226b22009
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: 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017; 11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018; 07.02.2018.
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/23540-30102017-14

ТОВ «ФОРУМ-С» (далі — Товариство) повідомляє Тягульського В. 
про скликання Загальних зборів учасників Товариства на 17.11.2017 р. 
об 11.00 год., адреса: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40, готель «Екс-
прес», 4 поверх, конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на го-
лосування: Про звільнення та призначення директора Товариства, про 
виключення учасника товариства, про доформування статутного капі-
талу товариства, про приведення Статуту Товариства у відповідність до 
законодавства України.

Святошинський районний суд м. Києва викликає відповідача Вій-
ськової частини А 3771, останнє відоме місцезнаходження: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, буд. 19, у судове засідання по справі за позо-
вом Арада Мусси Мухаммеда Лафі до ВЧ А 3771, ВЧ польова пошта 
В2010, третя особа: Карпухов Дмитро Михайлович, ВЧ В1740 про стяг-
нення матеріального збитку, яке відбудеться під головуванням судді  
Величко Т. О. 8 листопада 2017 року о 14 годині 30 хвилин за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, зал №3.

У разі неявки суд розгляне справу у вашу відсутність.

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71700, Запорізька 
обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
02.11.2017 о 16:00 до Шевченко Володимир Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 71701, Запорізька обл., м.Токмак, вул. Революційна, буд. 59, кв. 76) 
справа № 328/2094/17, суддя Коваленко П. Л.

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

Іллінецький районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 22700, Вінницька 
обл., м. Іллінці, вул. Карла Маркса, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
31.10.2017 о 08:30 до Захарчук Микола Дмитрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка буд. 31) справа  
№ 131/733/17, суддя Шелюховський М. В.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться   23.10.2017 о 09:35 до Данiленко Iван Сергiйович 
(останнє відоме місце реєстрації: 83000, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Манеж-
ний, буд. 13) справа № 185/6256/17, суддя Зінченко А. С.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Кузьміна Р. Б. 
до Кузьміної О. В. про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Кузьміна Ольга Володимирівна, проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пушкінська, б. 21, кв. 8, ви-
кликається на 08.00 годину 23 жовтня 2017 року до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Державне агентство резерву України оголошує аукціон  
з реалізації масла моторного*

Аукціон відбудеться 10 листопада 2017 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua. 
*– Відпуск матеріальних цінностей буде здійснено після закладення до державно-

го резерву аналогічної кількості.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинувачену Колосову Ганну 
Геннадіївну, 27.06.1973 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України на підготовче судове засідання, яке відбудеться 25.10.2017 
року о 13.15 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, каб. 15. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, що посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. В. Домарєв

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гоголя 
Юрія Михайловича, 02.01.1963 р.н. (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Суворова, 21) у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України на підготовче судове засідання, яке відбудеться 
25.10.2017 року о 13.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13, каб. 15. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. В. Домарєв

Втрачений судновий білет 

на човен «Крим» з бортовим номером «ДАП-3515-К», виданий  

на ім’я Матюши Владислава Анатолійовича, вважати недійсним.

Я, Яровий Ярослав Володимирович, що є адвокатом згідно з свідоцтвом про 
право на заняття адвокатською діяльністю № 3468/10, що було видане Київською 
обласною КДКА відповідно до рішення № 159 від 25.10.2007 р., втратив своє 
посвідчення адвоката 01.10.2017. У зв’язку з цим вказане посвідчення вважати  
недійсним.

Шеремету Леоніду Вадимовичу прошу звернутись 
до нотаріуса Анцифєрової A. M. за адресою: м. Київ, вул. М. Гречка, 9, 

т. 422-23-60, для вирішення питань по спадковій справі 
Лученкової Надії Іванівни.
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оголошення

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідання, 
яке відбудеться 25 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Володимирецький районний суд Рівненської області у 
справі за позовом Переходько Наталії Адамівни до Мар-
тинчука Олександра Миколайовича про стягнення май-
нової та моральної шкоди, викликає в судове засідання, 
яке відбудеться 6 листопада 2017 року о 12 годині в при-
міщенні суду за адресою: 34300, Рівненська область, смт 
Володимирець, вул. Вишнева, 11, відповідача Мартинчу-
ка Олександра Миколайовича, останнє місце проживан-
ня: вул. Ломоносова, буд. 48-А, кв. 151, м. Київ, 03022. 
На даний час місце перебування Мартинчука Олександра 
Миколайовича невідоме.

Відповідачу Мартинчуку Олександру Миколайовичу 
пропонується з’явитися в судове засідання, надати запе-
речення проти позову та докази, які є в наявності.

Дане оголошення є належним повідомленням відпові-
дача, в разі неявки справу буде розглянуто у його відсут-
ність на підставі наявних доказів з постановленням зао-
чного рішення.

Суддя Котик Л. О.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Дегтярьову Вікторію Юріївну, 17.09.1973 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, Красногвардійський р-н, смт Крас-
ногвардійське, вул. 50 років Жовтня, 9) у підготов-
че судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 24 жовтня 2017 року о 09.30 го-
дині в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,  
зал судових засідань №2, під головуванням судді 
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1332/2017 за обвинуваченням Опанасю-
ка Олександра Дмитровича за ч. 1 ст. 111 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 42016 00000000 2764 від 07.10.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
24.10.2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Калинівський районний суд Вінницької області ви-
кликає Діжу Олександра Михайловича, місцезнахо-
дження якого невідоме (останнє відоме місце про-
живання: с. Княжичі, вул. Леніна, 2, Києво-Свято-
шинського району Київської області, зареєстровано-
го за адресою: с. Кутищі, вул. Миру (колишня Куйби-
шева), 29 Калинівського району Вінницької області) 
по цивільній справі за позовом Козуб Олени Воло-
димирівни в інтересах Козуб Марії Йосипівни до Ді-
жа Олександра Михайловича про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житловим 
приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25 жовтня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70 Вінницької області.

У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Павленко І. В.

Суворовський районний суд міста Одеси викли-
кає як відповідача Павлова Михайла Георгійови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. 
Ген. Бочарова, 69, кв. 68, у судове засідання, яке від-
будеться 8 листопада 2017 року о 10.30 годині в при-
міщенні Суворовського районного суду міста Одеси 
за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань №15, в якому буде 
слухатися цивільна справа за позовом Губського Ро-
мана Олексійовича до Павлова Михайла Георгійови-
ча про стягнення боргу.

До зазначеного часу відповідачу пропонується по-
дати до суду заперечення проти позову з посилан-
ням на докази, якими вони обґрунтовуються. У ра-
зі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них на те причин справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. М. Малиновський

Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ська, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

24.10.2017 о 08:45 до Болдар Олена Григорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92833, Луганська обл., Біловод-
ський р-н, с. Данилівка, пров. Спортивний, буд. 4) справа  
№ 408/3784/17-ц, суддя Кускова Т. В.

24.10.2017 о 08:30 до Попелнуха Тетяна Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92833, Луганська обл.,  
с. Данилівка, вул. Докучаєва, буд. 6) справа № 408/3783/17-ц, 
суддя Кускова Т. 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.

Фрунзенський районний суд м. Харкова (адреса суду: 
61099, Харківська обл., м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 
32/38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

23.10.2017 о 13:40 до Захарченко Ірина Олексіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 61091, Харківська обл., м. Хар-
ків, пр. Стадіонний, буд. 2/4, кв. 23) справа № 645/3678/17,  
суддя Бабкова Т. В.

23.10.2017 о 13:30 до Долинський Сергій Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл.,  
м. Харків, пров. Пятигорський, буд. 2а) справа № 645/2331/17, 
суддя Бабкова Т. 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.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає відповідача Доннікова Романа Юрійовича в судове засідання на 9 
листопада 2017 року о 16.30 годині по цивільній справі №426/13029/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Луганського обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Доннікова Романа Юрійовича про стягнення за-
боргованості за договором відновлювальної кредитної лінії № 276 від 
05.08.2008 р. до зали судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відпові-
дачів: Бєлодєда Сергія Миколайовича, Рожкову Олену Анатоліївну, 
Рожкова Олексія Анатолійовича по цивільній справі № 425/2105/17; 
№ 2/425/549/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласно-
го управління AT «Ощадбанк» до Бєлодєда Сергія Миколайовича, Рож-
кової Олени Анатоліївни, Рожкова Олексія Анатолійовича про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя Є. О. Романовський

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою ТОВ «ФК «Довіра та Гаран-
тія» до Гапочки Олексія Івановича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач Гапочка Олексій Іванович (зареєстрований за адресою: м. Рубіжне, 
вул. Померанчука, 28) викликається на 25 жовтня 2017 року о 09.00 год. до суду, 
каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим 
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, інак-
ше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя О. В. Довженко

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна справа за апе-
ляційною скаргою Дубас I.B. на ухвалу Голосіївського районного суду  
м. Києва від 30.08.2017 року в цивільній справі за позовом Дубас І. В. 
до Дубас О. В., третя особа: Служба у справах дітей Голосіївської ра-
йонної у м. Києві державної адміністрації про визначення способу учас-
ті у вихованні дитини та спілкуванні з нею, призначена до розгляду в 
приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вулиця 
Солом’янська, 2А, о 13 годині 45 хвилин 2 листопада 2017 року.

В судове засідання викликається Дубас Олена Вікторівна, 03143,  
м. Київ, вул. Метрологічна, 109-А, кв. 74.

З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається повідо-
мленою про час, день та дату судового засідання.

Суддя Н. О. Прокопчук

Сарненський районний суд Рівненської області викликає як відповідача Криво-
носа Олександра Володимировича в Бахмацький районний суд Чернігівської об-
ласті за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 Чернігівської області, у справі за 
позовом Вознюк Вікторії Анатоліївни до Кривоноса Олександра Володимирови-
ча про зміну розміру аліментів, стягнення додаткових витрат на дитину та позбав-
лення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2017 року о 16 годині 00 хвилин у 
приміщенні Сарненського районного суду Рівненської області за адресою: м. Сар-
ни, вул. Залоги, 5 Сарненського району Рівненської області, в режимі відеоконфе-
ренції з Бахмацьким районним судом Чернігівської області.

З опублікуванням оголошення відповідач Кривонос Олександр Володимиро-
вич вважається належним чином повідомленим про час та місце судового розгля-
ду справи. В разі неявки відповідача в судове засідання справа вирішуватиметься 
за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Довгий І. І.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Ладиженсько-
го Олега Анатолійовича, 15 липня 1980 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: смт Вапнярка, вул. Колгоспна, 41 Томашпільського району 
Вінницької області, та повідомляє про розгляд справи № 146/948/17 за позо-
вом Заболотної Валентини Вікторівни до Ладиженського Олега Анатолійови-
ча про зміну розміру стягуваних аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини, яка відбудеться 27 жовтня 2017 року о 08.30 годині в Томашпільському 
районному суді Вінницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул.  
І. Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінницької області, під головуван-
ням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто за 

його відсутності за наявними в ній доказами на підставі ст.ст. 224-227 ЦПК 
України.

Глобинський районний суд Полтавської 
обл. (адреса суду: 39000, Полтавська обл., 
м. Глобине, вул. Леніна, 149) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться   23.10.2017 о 09:00 
до Антропов Юрій Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 39000, Полтавська 
обл., м. Глобине, вул. Зарічна, буд. 4) справа  
№ 527/1810/17, суддя Левицька Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Деснянський районний суд м. Києва 
викликає обвинувачену Захарову Катери-
ну Павлівну, 11.03.1977 року народження, 
яка проживає: вул. Свердлова, 4, м. Керч, 
АР Крим, у підготовче судове засідання за 
обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні № 42016000000002849 за ч. 
1 ст. 111 КК України на 09.30 годину 26 
жовтня 2017 року в приміщенні суду: пр. 
Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, 
під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обви-
нуваченої в суд, оголошення вважається 
належним повідомленням і розгляд спра-
ви можливий за процедурою спеціально-
го судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Толпиго Валенти-
ну Іванівну, 01.01.1952 року народжен-
ня, зареєстровану: м. Сімферополь, АР 
Крим, вул. О. Невського/Річна, 29/11, у під-
готовче судове засідання за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні 
№ 4201600000000002847 за ч. 1 ст. 111 КК 
України на 09.00 годину 26 жовтня 2017 ро-
ку в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В, 
м. Київ, кабінет № 7, у колегії суддів під голо-
вуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт, або інший документ, що посвідчує осо-
бу. У разі неявки обвинуваченої в суд, оголо-
шення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою 
спеціального судового провадження.

Богунський районний суд м. Житоми-
ра (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викли-
кає як відповідача Симона Василя Анато-
лійовича в судове засідання, яке відбу-
деться 02.11.2017 року об 11 год. 30 хв. у 
каб. 2-Б-2 за позовом Антонюк Марії Се-
менівни до Симона Василя Анатолійови-
ча, третя особа: Управління ведення реє-
стру територіальної громади Житомир-
ської міської ради, про визнання особи 
такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням. У разі неявки в 
судове засідання, справа буде розглянута 
у вашу відсутність.

Суддя Н. Ф. Слюсарчук

Богунський районний суд м. Житоми-

ра (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викли-

кає як обвинуваченого Літвинова Олега 

Георгійовича в підготовче судове засідан-

ня, яке відбудеться 2 листопада 2017 ро-

ку о 14 год. 15 хв. у залі суду 2-Б-1 по кри-

мінальному провадженню про обвинува-

чення Літвинова Олега Георгійовича за  

ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Оголошення про проведення аукціону №46-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
25.10.2017 р. о 13-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №46-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р.  

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу: 

Поз. Продавець Видобуток 
Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн. 
(з ПДВ)*

Cтартова ціна 
одного лоту, 
грн. (з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20,000 5 18 530,42 370 608,40 100,000 1 853 042,00 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40,000 10 18 530,42 741 216,80 400,000 7 412 168,00 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200,000 4 18 530,42 3 706 084,00 800,000 14 824 336,00 автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,000 5 18 571,43 371 428,60 100,000 1 857 143,00 автотранспортом: EXW  -  Качанівське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40,000 5 18 571,43 742 857,20 200,000 3 714 286,00 автотранспортом: EXW  -  Качанівське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200,000 2 18 571,43 3 714 286,00 400,000 7 428 572,00 автотранспортом: EXW  -  Качанівське в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,000 5 18 545,01 370 900,20 100,000 1 854 501,00 автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40,000 7 18 545,01 741 800,40 280,000 5 192 602,80 автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200,000 3 18 545,01 3 709 002,00 600,000 11 127 006,00 автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 40,000 5 18 510,46 740 418,40 200,000 3 702 092,00 автотранспортом: EXW  - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200,000 4 18 510,46 3 702 092,00 800,000 14 808 368,00 автотранспортом: EXW  - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва листопада 2017 р.  Термін відвантаження листопад 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 3 980,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 73 774 116,80

ПАТ «Укрнафта» * - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного  
видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна  

на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 24.10.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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оголошення

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 24 жов-
тня 2017 року о 14.45 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Собор-
на, буд. 391, Колесниченка Сергія Івановича, зареє-
строваного за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), вул. Дзержинського, буд. 3/23, як 
відповідача по цивільній справі №329/923/17 за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до 
Колесниченка Сергія Івановича про стягнення забор-
гованості.

Суддя В. В. Ломейко

Коломийським міськрайонним судом призначена до роз-
гляду цивільна справа за позовом Хмарук Олександри Ми-
колаївни до Хмарука Олександра Васильовича, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування (виконавчий комітет Коломий-
ської міської ради), про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання по справі викликається відповідач 
Хмарук Олександр Васильович, останнє відоме місце реє-
страції: м. Буча, вул. Енергетиків, 17, буд. 33 Ірпінського ра-
йону Київської області, на 09 год. 40 хв. 30 жовтня 2017 ро-
ку в приміщення суду: м. Коломия, пр-т Грушевського, 29.

Суд пропонує відповідачу подати докази по справі, у разі 
відсутності справа буде заслухана без його участі.

Суддя Веселов В. М.

Приморський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання на 25 жовтня 2017 року о 08.20 годині 
(резервна дата 26 жовтня 2017 року о 08.10 годині) за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 84, 
як відповідача Бавика Віталія Володимировича у цивільній 
справі № 326/1383/17 р. (провадження № 2/326/474/2017) за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Бавика Віталія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані 
дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Парфенюк Оксану Володимирівну на 25.10.2017 

року о 15 год. 00 хв. та на 30.10.2017 року о 15 год. 

00 хв. у зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С., 

на розгляд справи за позовом Король Лілії Юріївни 

до Парфенюк Оксани Володимирівни, Парфенюка 

Андрія Валерійовича про стягнення заборгованості.

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 25 жовтня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/3138/17 за позовом Коростельової Юлії Олек-
сіївни до Костенка Віталія Сергійовича, третя особа 
— Орган опіки та піклування в особі Служби у спра-
вах захисту дітей Енергодарської міської ради Запо-
різької області, про позбавлення батьківських прав.

Суд викликає як відповідача Костенка Віталія Сер-
гійовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглянута за його відсутності.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
апеляційної скарги Борисенка Олега Володимировича 
на рішення Печерського районного суду м. Києва від 19 
липня 2017 року в справі за позовом Виноградової Ната-
лії Олександрівни до Борисенка Олега Володимировича, 
третя особа: Служба у справах дітей Печерської районної 
у м. Києві державної адміністрації, про надання дозволу 
на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини без 
згоди батька, відбудеться в приміщенні Апеляційного су-
ду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 26 жовтня 2017 року 
о 15 годині 30 хвилин.

У випадку явки при собі мати паспорт або інший доку-
мент, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області сповіщає, що 23 жовтня 2017 року 
о 10.30 годині в приміщенні Новомосковського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області (м. Но-
вомосковськ, пров. Козацький, 8, зал 1) під голову-
ванням судді Парфьонова Д. О. відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовом Івченко Тетяни Володи-
мирівни до Івченка Олександра Володимировича про 
розірвання шлюбу.

Як відповідач судом викликається Івченко Олек-
сандр Володимирович, місце проживання якого су-
ду невідомо.

Біляївський районний суд Одеської області викликає Лу-
пундюк Олену Миколаївну та Лупундюка Ігоря Григоровича 
для участі в судовому засіданні як відповідачів у справі за 
позовом Шумєєвої Світлани Альбертівни до Лупундюк Оле-
ни Миколаївни, Лупундюка Ігоря Григоровича про усунення 
перешкод у користуванні власністю.

Засідання відбудеться в приміщенні Біляївського ра-
йонного суду Одеської області за адресою: 67600, Одеська 
область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1, кабінет № 8, 25 жов-
тня 2017 року о 14.30 годині. Явка до судового засідання 
обов’язкова.

У разі неявки відповідачів до судового засідання справа 
буде розглянута за їхньої відсутності згідно зі ст. 224 ЦПК 
України.

Суддя Драніков С. М.

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що 23.10.2017 року о 10.30 год. в м. Вінниця 
по вул. Грушевського, 17 в каб. №5, відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом Лободзинської По-
ліни Володимирівни до Кондрахіна Андрія Костянти-
новича про надання дозволу на виїзд дитини без зго-
ди батька.

В судове засідання викликається Кондрахін Андрій 
Костянтинович, останнє відоме місце проживання:  
м. Вінниця, вул. Генерала Безручка, 18а.

Явка Кондрахіна Андрія Костянтиновича 
обов’язкова.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку по справі 
№ 409/1322/17 за позовом Шепетка Олександра Гав-
риловича до Слєпцової Інни Валеріївни про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 28.11.2017 року об 
11.00 год. (резервна дата на 30.11.2017 року об 11.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Слєпцова Інна Вале-
ріївна, адреса: кв-л Мирний, буд. 3, кв. 111, м. Лу-
ганськ. У випадку неявки відповідачки справу буде 
розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Євдокимова (Сушко) Олена Віталіївна викликаєть-
ся в судове засідання як відповідачка по цивільній 
справі за позовом Євдокимова Павла Володимиро-
вича до Євдокимової Олени Віталіївни, третя особа: 
Служба у справах дітей Червонозаводського району, 
Управління служб у справах дітей Департаменту пра-
ці та соціальної політики Харківської міської ради, 
про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів та усунення перешкод, яке відбудеться в при-
міщенні Червонозаводського районного суду м. Хар-
кова (м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36, під’їзд 
№ 3, каб. 39) під головуванням судді Теслікової І. І.  
о 9 годині 20 хвилин 24 жовтня 2017 року.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Візірова Дмитра Володимировича, як відпо-
відача у цивільній справі № 426/13000/17 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія» до Візірова Дми-
тра Володимировича про стягнення заборгованості 
в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2017 
року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Гонтара Віктора Івановича, 03.10.1962 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 53-А, кв. 9) у підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000002407 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 25 жовтня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання відповідачку Миронишин 
Юлію Миколаївну, жительку вул. Центральна, 21, с. Ост-
рівець, по справі № 705/1055/17, 2/705/1487/17 за позо-
вом Миронишина Романа Олексійовича до Миронишин 
Юлії Миколаївни про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування жилим приміщенням та зняття з 
реєстрації місця проживання.

Судове засідання відбудеться 2 листопада 2017 року о 
09 год. 15 хв. у приміщенні Уманського міськрайонного 
суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя К. Г. Ребрина

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Радвановську Юлію Анатоліївну, 14.09.1981 року 
народження, зареєстровану: м. Сімферополь, АР Крим, 
вул. Хрустальова, 97, кв. 94, у підготовче судове засідан-
ня за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
12.30 годину 26 жовтня 2017 року в приміщенні суду: пр. 
Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, у колегії суд-
дів під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або ін-
ший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обви-
нуваченої в суд, оголошення вважається належним пові-
домленням і розгляд справи можливий за процедурою 
спеціального судового провадження.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє Кузнєцова Сергія Анатолійови-
ча, 23.03.1977 р.н., який зареєстрований за адресою:  
м. Мелітополь Запорізької області, вул. Р. Люксем-
бург, 15/59, що 27 жовтня 2017 року об 11.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11, буде проводитись підготовче судове за-
сідання по кримінальному провадженню відносно 
Кузнєцова Сергія Анатолійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

З опублікуванням оголошення про виклик, обви-
нувачений по справі Кузнєцов С. А. вважається по-
відомленим.

Суддя Міщенко Т. М.

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

Київський апеляційний адміністративний суд викли-
кає в судове засідання Соловйову Наталію Анатоліїв-
ну (19.07.1971 р.н.) у справі №826/20221/16 за адміні-
стративним позовом Суркіса Ігоря Рахмільовича, Сур-
кіса Григорія Михайловича, Суркіса Рахміля Давидови-
ча, Суркіс Світлани Григорівни, Ковалик Поліни Олексан-
дрівни, Суркіс Марини Ігорівни до Національного банку 
України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Упо-
вноваженої особи фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публіч-
ному акціонерному товаристві Комерційний банк «При-
ватбанк» Соловйової Наталії Анатоліївни, Уповноваже-
ної особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акці-
онерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» 
Шевченка Андрія Миколайовича, Уповноваженої осо-
би фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення тимчасової адміністрації в Публічному акціонер-
ному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» Слав-
кіної Марини Анатоліївни, Міністерства фінансів Укра-
їни, Приватного акціонерного товариства Комерційний 
банк «Приватбанк», Публічного акціонерного товариства 
«Укргазбанк» про визнання протиправними та скасуван-
ня рішень, яке відбудеться 30 жовтня 2017 р. об 11 год. 
15 хв. у приміщенні вказаного суду за адресою: м. Київ, 
вул. Московська, 8, корп. 30, зал № 4. У разі неявки спра-
ва буде розглядатися за наявними в ній матеріалами, від-
повідно до ст. 197 КАС України.

Суддя Є. І. Мєзєнцев

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідачів: Скорохода Юрія Сергійовича, 
03.04.1984 року народження, та Скороход Ганну Сергіїв-
ну, 12.03.1988 року народження, у судове засідання, яке 
призначене на 11 год. 30 хв. 23.10.2017 року, для розгля-
ду цивільної справи №319/1225/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Скорохода Юрія Сергійовича та Ско-
роход Ганни Сергіївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району За-
порізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідачку Моїсеєнко Олену Юріїв-
ну, 16.05.1966 року народження, у судове засідан-
ня, яке призначене на 10 год. 30 хв. 23.10.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи №319/1195/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Мої-
сеєнко Олени Юріївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацько-
го району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Лисенка Сергія Олександро-
вича, 20.04.1969 року народження, у судове засідан-
ня, яке призначене на 11 год. 00 хв. 23.10.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи №319/1200/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ли-
сенка Сергія Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Ананьєва Андрія Миколайовича в судове засідання як відповіда-
ча у справі № 319/1158/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 24.10.2017 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Біль-
мацький район, Запорізька область, 71001. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача в судове засідання, справа згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності. Відпові-
дач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Богомаз Олену Анатоліївну в судове засідання як відпо-
відачку в справі № 319/1159/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 10 
хв. 24.10.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

ОГОЛОШЕННЯ 
Про відкриття провадження в адміністративній справі 
щодо оскарження постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

НКРЕКП інформує, що в провадженні Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва перебуває справа № 826/6826/17 за позовом 
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до НКРЕКП, треті особи: Міністер-
ство юстиції України, ПАТ «Укртрансгаз», про визнання нечинною 
та незаконною постанови НКРЕКП від 28.04.2017 №615 «Про за-
твердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року  
№ 2493», засідання у якій призначено на 06.11.2017 об 11.00 
год. у приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судо-
вих засідань № 35.

ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», Годунов Аркадій Миколайович, 
Олійник Олександр Олегович, ТОВ «Фрегат С. В.», Сенін 
Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», при-
ватний нотаріус Бедненко Сергій Валерійович, приват-
ний нотаріус Подолян Ольга Олександрівна, арбітражний 
керуючий Лисиченко Яна Володимирівна викликають-
ся до суду по справі за позовом ТОВ «Готельний комп-
лекс «Спартак» до Горбенка Миколи Миколайовича, ТОВ 
«ДОНТОРГ-КОМ», Годунова A. M., Олійника О. О. про ви-
требування нерухомого майна, треті особи, які не заявля-
ють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Фрегат 
С.В.», Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-
ЛАЙТ», приватний нотаріус Бедненко Сергій Валерійо-
вич, приватний нотаріус Подолян Ольга Олександрівна, 
арбітражний керуючий Лисиченко Яна Володимирівна, 
реєстраційна служба юридичного департаменту Маріу-
польської міської ради, в судові засідання, які відбудуть-
ся 25.10.2017 р. об 11.00 год., 01.11.2017 р. о 10.30 год., 
06.11.2017 року о 10.30 год. у приміщенні Жовтневого 
районного суду м. Маріуполя Донецької області за адре-
сою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. при-
ймальня. Суддя по справі Кір’якова Н. П.

Позивач по справі: ТОВ «Готельний комплекс «Спар-
так».

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причини неявки, справу буде вирішено на підста-
ві наявних документів.

Міловський районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92500, Луганська обл., смт Мілове, вул. Лу-
начарського, 124) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

26.10.2017 о 10:30 до Бєлова Олена Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92517, Луганська 
обл., Міловський р-н, с. Бондарівка, вул. Дачна, буд. 
21) справа № 418/607/17, суддя Гуцол М. П.

26.10.2017 о 10:00 до Григоренко Людмила Іва-
нівна (останнє відоме місце реєстрації: 92533, Лу-
ганська обл., Міловський р-н, с. Мусіївка, вул. Ра-
дянська, буд. 22, кв. 1) справа № 418/606/17, суддя  
Гуцол М. П.

26.10.2017 о 09:30 до Шитманюк Микола Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 92505, Луган-
ська обл., Міловський р-н, с. Великоцьк, пров. Північ-
ний, буд. 2) справа № 418/605/17, суддя Гуцол М. П.

26.10.2017 об 11:00 до Нікітіна Юлія Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92506, Луганська 
обл., Міловський р-н, с. Травневе, вул. Садова, буд. 
5) справа № 418/425/17, суддя Гуцол М. П.

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

Чуднівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 13200, Житомирська обл., смт Чуднів, 
вул. 50 років Жовтня, 3) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

08.11.2017 о 09:00 до Судовцев Михайло Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 13246, 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт Вакулен-
чук, вул. Поштова, буд. 25) справа № 294/1149/17,  
суддя Мандро О. В.

08.11.2017 о 09:20 до Довбиш Михайло Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13232, Житомирська 
обл., Чуднівський р-н, с. Кілки, вул. Шкільна, буд. 26) 
справа № 294/1105/17, суддя Мандро О. В.

08.11.2017 о 10:00 до Літвінова Юлія Леонідівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13260, Житомир-
ська обл., Чуднівський р-н, с. Троща, вул. Конститу-
ції, буд. 50) справа № 294/1117/17, суддя Мандро 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.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях, 72) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

06.11.2017 о 12:00 до Марченко Віктор Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 08302, Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, вул. Бориса Гмирі (Люк-
сембург Рози, буд.3) справа № 359/5316/17, суддя  
Борець Є. О.

06.11.2017 о 13:00 до Бакурадзе Кахабері (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08304, Київська обл.,  
м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 3, кв. 85) справа 
№ 359/5311/17, суддя Борець Є. О.

06.11.2017 о 10:00 до Казарян Геворг Оганесович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08302, Київська 
обл., м.Бориспіль, вул. Франка Івана, буд. 126) спра-
ва № 359/3841/17, суддя Борець Є. О.

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.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +15  +20 Черкаська +6  +11  +15  +20
Житомирська +6  +11 +15  +20 Кіровоградська +6  +11  +16  +21
Чернігівська +6  +11 +13  +18 Полтавська +6  +11  +15  +20
Сумська +6  +11 +13  +18 Дніпропетровська +6  +11  +15  +20
Закарпатська +6  +11 +17  +22 Одеська +6  +11  +17  +22
Рівненська +6  +11 +15  +20 Миколаївська +6  +11  +17  +22
Львівська +6  +11 +17  +22 Херсонська +6  +11  +15  +20
Івано-Франківська +6  +11 +17  +22 Запорізька +6  +11  +15  +20
Волинська +6  +11 +15  +20 Харківська +6  +11  +15  +20
Хмельницька +6  +11 +17  +22 Донецька  +6  +11  +15  +20
Чернівецька +6  +11 +17  +22 Луганська +6  +11  +15  +20
Тернопільська +6  +11 +17  +22 Крим  +8  +13  +17  +22
Вінницька +6  +11 +17  +22 Київ +8  +10 +17  +19

Укргiдрометцентр

Микола ШОТ  
(фото автора), 

«Урядовий кур’єр»

Фестиваль тривав три 
дні під гаслом «Бібліо-

течний тренд файного міс-
та». У цей девіз, каже за-
ступник голови міськради 
Леонід Бицюра, вклали та-
кий зміст: книгозбірня — це 
не лише набір книжок, це 
ідея, розум, дія.

Понад 60 різноманітних 
заходів відбулися у фести-
вальних межах. А розпо-
чали з дефіле книжкових 
красунь, які пройшли цен-
тральними вулицями Тер-
нополя. Дівчатка прагнули 
привернути увагу до читан-
ня. Тому несли сумочки, де 
лежали книжечки з напи-
сом «Незнайомому читаче-
ві від автора». Сподівалися, 
що під час цієї акції читач 
відкриє нове ім’я автора, а 
автор знайде нового читача.

Красунь було 12 — са-
ме стільки філій має місь-
ка централізована бібліо-
течна система. Кожна з ді-
вчат репрезентувала одну 
з книгозбірень, відобража-
ючи в елементах одягу від-
повідний напрям бібліотеч-
ної діяльності. Адже в Тер-
нополі працюють бібліоте-
ки — етнографічний, еко-
логічний центри, літератур-
ний музей.

Під час фестивалю від-
крили й урбан-бібліотеку. 
Ще донедавна вона не мала 
власної читальної зали, бу-
ла тривалий час зачинена. 
Її відремонтували за кошти 
міськради та спонсорів.

«На її прикладі показа-
ли, як можна працювати 
командно», — зазначає ди-
ректор міської централі-
зованої бібліотечної систе-
ми Світлана Козелко. І роз-
повідає, що тут оновили 
книжковий фонд, придба-
ли комп’ютери, подбали про 
диван і літературне дерево, 
зробили нові стелажі, обла-
штували лабіринти періо-
дики. Тут можна замовити 
літературний фреш зі сма-
ком читання, детектив-де-
густацію тощо. А наприкін-
ці року мають намір відчи-
нити двері й коворкінг-цен-
тру.

Учетверте на «Бібліофес-
ті» міські книгозбірні репре-
зентували артбуки. Твори-
ти їх бібліотекарям завжди 
допомагають народні май-
стри, читачі. 

Цього року ці мистець-
кі книжки-роботи предста-
вили у вигляді дерев’яної 
колиски, валізи, плете-
ної скрині, платівок, ящи-
ка з-під набоїв, друкар-
ської машинки, пазлів. Бі-
бліотека-музей «Літера-
турне Тернопілля» випус-
тила черговий том циклу 

«Музей у валізі», цього разу 
присвятила його 145-річчю 
із дня народження Богдана 
Лепкого.

Центральна міська біблі-
отека для дорослих підго-
тувала артбук «З героїч-
ного коріння забуяли схо-
ди», присвятивши його тер-
нопільському науковцеві, 
громадському діячеві Ми-
колі Лазаровичу. Коли ста-
ли працювати над цією ру-
котворною книгою, біблі-
отекарі збагнули: повинні 
згадати українських героїв 
останнього сторіччя. Адже 
Микола Лазарович актив-
но досліджує історію Укра-
їнських січових стрільців, 
його краяни та родичі вою-

вали в лавах УПА. Коли ро-
сійський агресор з попліч-
никами розв’язав війну на 
сході України, професор 
Микола Лазарович добро-
вільно пішов на фронт. Тож 
сторінки артбуку присвяти-
ли й усусам, воїнам УПА, 
героям-оборонцям сучасної 
України. Розмістили лис-
ти нашим бійцям від дітей, 
дружин, батьків.

Загалом за чотири ро-
ки бібліотеки міста створи-
ли майже 50 артбуків. Ру-
котворні книги, крім Тер-
нополя, репрезентували ще 
в Києві. Тепер ведуть пере-
мовини, щоб виставити їх в 
одному з музеїв Львова та в 
Кракові (Польща).

Тим часом на «Бібліо-
фесті» відбувалися числен-
ні зустрічі з письменника-
ми, видавцями. В одній із 
кав’ярень відкрили книж-
кову полицю «Хрустка сві-
жа запашна книжка до ка-
ви». На ній з’явилися книж-
ки, які подарували знані ав-
тори краю. Організатори 
фестивалю запросили й на 
акцію «Якщо ти не читаєш, 
то ми йдемо до тебе» та ще 
на багато інших креатив-
них заходів. «Ми вкотре до-
вели, — каже Світлана Ко-
зелко, — що бібліотеки — 
не нудний заклад, а чита-
ти — справа не лише ціка-
ва, пізнавальна, потрібна, а 
й модна».

Працівники Тернопільської центральної міської бібліотеки для дорослих Оксана 
Будзанівська й Наталя Мерва ознайомлюють професора Миколу Лазаровича  
з присвяченим йому артбуком

Спробуйте хрустку свіжу 
запашну книжку до кави
ЧИТАТИ — МОДНО. У Тернополі всьоме організували єдиний  
у країні «Бібліофест»

Звіряючись із думками 
мандрівного філософа

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

СКОВОРОДА-300. Село Коврай у Золотоніському районі на Чер-
кащині знамените тим, що тут майже шість  років (1754—1759) жив 
філософ-просвітитель Григорій Сковорода. Саме тут він написав ві-
рші до славнозвісної збірки «Сад божественних пісень», заклав осно-
ви своїх філософської та педагогічної систем. У селі встановлено по-
груддя мислителя, на будівлі місцевої школи відкрито меморіальну 
дошку. Іменем Григорія Сковороди названо природничо-історичний 
комплекс — пам’ятку садово-паркового мистецтва площею понад 14 
гектарів. Тут, на території колишнього маєтку переяславського пол-
ковника Степана Томари, який і заснував село, зберігся навіть погріб 
часів Сковороди. 

Щороку в селі Коврай від-
буваються Всеукраїнські Ско-
вородинські навчання «Піз-
най себе». Цьогоріч під час 
цієї традиційної акції числен-
ні гості мандрували символіч-
ним пішим туристично-краєз-
навчим маршрутом «Коврай-
ський світ Григорія Сковоро-
ди». Гості довідалися чима-
ло нового про особливості пе-
дагогічної системи вихован-
ня мислителя-мудреця. Ско-
вородинські навчання сприя-
ли активному обміну думками 
про методи, прийоми мораль-
но-світоглядного, природо- та 
культуровідповідного вчення 
славетного філософа і педа-
гога Григорія Сковороди. 

Освітяни заглибилися в педагогічний спадок Сковороди, щоб по-
тім упроваджувати ідеї мислителя в навчально-виховний процес. 
Презентація досвіду роботи Школи цінностей та філософського 
сприйняття світу Коврайського навчально-виховного комплексу пе-
реконливо довела корисність інноваційної діяльності цього закладу, 
яка спирається на ідеї гуманної педагогіки, педагогіки кордоцентриз-
му та добротворення, на діяльнісний підхід у вихованні. 

У межах Всеукраїнського проекту «Сковорода-300» у школі ство-
рено музей «Пам’ять», етнографічну кімнату «Світлиця», написано 
кілька навчально-методичних посібників.

Сковородинські 
навчання сприяли 
активному обміну 
думками про методи, 
прийоми морально-
світоглядного, 
природо- та 
культуровідповідного 
вчення славетного 
філософа і педагога.

Ось такий артбук «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля» представили працівники 
тернопільської бібліотеки для дорослих №4
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