
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ  №216 (6085)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені  Національним банком України на 15  листопада 2017 року
USD 2649.6372 EUR 3111.9989 RUB 4.4442 / AU 337722.76 AG 4487.16 PT 247211.15 PD 263108.97

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

ЗБРОЙНІ СИЛИ ВИРОБНИЦТВО
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Військові зв’язківці розробляють 
та впроваджують власне спеціальне 
програмне забезпечення. 
Також планують розгорнути 
виробництво новітніх  радіостанцій

Виноградно-
виноробна галузь 
переживає 
найскладніший 
період за всю історію
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Міністр оборони про роботу місії ООН на всій 
непідконтрольній території Донбасу із забезпеченням 
контролю над українсько-російським кордоном

Сезонні субсидії 
вже нараховано 

ЖКГ. Завершено розрахунок зимової субсидії. Її буде відо-
бражено в платіжках за опалення, які надійдуть споживачам у 
листопаді 2017 року. За жовтень її сума буде незначною. А ось 
у грудні надійде повідомлення про розмір субсидії на весь мі-
сяць.

На опалювальний період субсидії на оплату послуг ЖКГ отри-
мали 6,6 мільйона родин. З них 5,8 мільйона — житлові субси-
дії, 800 тисяч — субсидії на тверде паливо. Розраховуючи обсяг 
субсидії, брали до уваги доходи громадян за I і II квартали 2017 
року. Субсидію автоматично розрахували всім, кому в травні до-
помогу було перепризначено на новий період 2017—2018 рр.

Родинам, які не встигли оформити субсидію до початку опа-
лювального сезону, уряд компенсує жовтневі витрати на кому-
нальні послуги, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Буде 
також компенсовано витрати на такі послуги за листопад у разі 
звернення по допомогу в грудні впродовж двох місяців від дати 
початку опалювального періоду.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:

ЦИФРА ДНЯ

2,5 млрд грн  
заощадило застосування електронної 

системи ProZorro під час державних 
закупівель у дорожньому будівництві  

«Ми виключаємо 
можливість участі Росії 
у майбутній місії. Вірю, 

що вона на Донбасі 
можлива, і за підтримки 

наших міжнародних 
друзів заплановане 
вдасться втілити 

в життя».

Мова працює на єдність
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ДОСВІД. «УК» розшукав школу, де діти з польської громади 
навчаються державною й рідною

Країна відбудовуватиме дороги до переможного
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У пріоритетах роботи уряду цей пункт стоятиме першим 
ще кілька років 

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман сподіваєть-

ся на ухвалення проекту за-
кону «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік» в цілому 

до 10 грудня. Відповідні дору-
чення він дав саме під час за-
сідання уряду. «Я хотів дору-
чити команді уряду, Міністер-
ству фінансів організувати до-
опрацювання з урахуванням 
зауважень, які висловили на-
родні депутати, до другого чи-

тання з 1 по 10 грудня на пле-
нарний тиждень, — сказав він, 
а потім подякував народним 
депутатам за ухвалення про-
екту документа за основу. — 
Бюджет абсолютно збалансо-
ваний. Це бюджет економічно-
го зростання. Ми передбачає-

мо, що наступного року зможе-
мо досягти економічного зрос-
тання на понад 3%». 

На думку Прем’єра, як-
що країна матиме Держбю-
джет-2018 у першій декаді 
грудня, то в управлінців буде 
час на адаптацію роботи. «Ми 

повинні бути передбачувани-
ми, ми не можемо робити під 
ялинку ніяких сюрпризів, ма-
ємо заздалегідь ухвалювати ті 
рішення, які необхід-
ні», — розставив крап-
ки над «і» Володимир 
Гройсман. 2
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ДОКУМЕНТИ

З 23.11.2017 року  ПрАТ «Датагруп» впроваджує 

тарифи (тарифні плани) на послуги з доступу до ме-

режі Інтернет для фізичних осіб, мешканців с. Чайки 

Київської області та м. Київ (ЖК «Паркове Місто»).

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті www.domtele.com.

Отримати додаткову інформацію можна також за 

номером телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  20.11.2017 о 16:30 до Сидоренко Оксана Ігорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84200, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Леніна, буд. 11, кв. 60) справа № 229/3720/17,  
суддя Петров Є. В.

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

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 20.11.2017 о 14:30 до Забутирін Артем Матвійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 15410, Чернігівська 
обл., Семенівський р-н, с. Тимоновичі) справа № 744/880/17,  
суддя Гнип О. І.

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

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но від 03.07.2008 р., а саме: машино-місце № 60, яке 
знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 
19 - з, номер бланка САВ 718822, видане Головним 
управлінням благоустрою та комунального обслуго-
вування Донецької міської ради, начальником голов-
ного управління М. В. Баранецьким, свідоцтво ви-
дане згідно з рішенням виконавчого комітету Доне-
цької міської ради від 25.06.2008 р., №277/67, на ім’я 
Колосов Олександр Сергійович, вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

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

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, Донецька 
обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
20.11.2017 о 16:00 до Тимошенко Вікторія Леонтіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 84404, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Матросова, буд. 38, кв. 24) 
справа № 236/2367/17, суддя Саржевська І. В.

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

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 15300, Чернігів-
ська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 66) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
20.11.2017 о 09:00 до Мирончук Ігор Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 15320, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Білошицька Слобода, вул. Зарічна,  
буд. 2) справа № 736/1252/17, суддя Чурупченко М. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса су-
ду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє  про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» 20.02.2017 до Парфьонов Володимир Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Некрасова, буд. 46, кв. 28, 31) справа № 182/3406/17, суддя  
Кобеляцька-Шаховал I. В. 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.

Середино-Будський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41000, Сум-
ська обл., м. Середина-Буда, вул. Вокзальна, 26) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  20.11.2017 о 14:00 до Рагулін Олексій Григорович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 41054, Сумська обл., Середино-Будський р-н, с. Рожковичі) справа  
№ 586/822/17, суддя Швець І. Є.

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.

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30100, Хмель-
ницька обл., м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться   20.11.2017 о 09:20 до Одуха Тетяна Юріївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Набереж-
на, буд. 1, кв. 17) справа № 679/1323/17, суддя Стасюк Р. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса суду: 51911, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Петровського, буд.166) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 30.11.2017 об 11:00 до Рибалка Василь Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 51900, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, б-р Будівельників, буд. 5, 
кв. 13) справа № 209/2818/17, суддя Маслов Д. В.

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

Обвинуваченому Шакурі Д. О., АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Колобова, 15, кв. 247, АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40.

Повідомляємо, що ухвалою Апеляційного суду міста 
Києва від 09 листопада 2017 року відкрито апеляційне 
провадження за апеляційною скаргою прокурора Вій-
ськової прокуратури Південного регіону України Папу-
ші Юрія Ігоровича на ухвалу Деснянського районного 
суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року, якою повернуто 
прокурору обвинувальний акт відносно Шакури Дми-
тра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 408, ч. 1  
ст. 111 КК України. Цією ж ухвалою встановлено строк 
для подачі заперечень на апеляційну скаргу до 19 лис-
топада 2017 року.

Суддя М. А. Васильєва

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

організатори торгів: 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G3246, F11G3247- F11G3255, F11G3256- F11G3266
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:

29.11.2017; 13.12.2017; 27.12.2017; 12.01.2018;
26.01.2018; 09.02.2018; 23.02.2018; 12.03.2018.

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/26569-asset-sell-id-120149
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/26798-asset-sell-id-120678
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/26788-asset-sell-id-120668

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

    Підозрюваному Аграновичу Олександру Володимировичу, 29.10.1967 
року народження, зареєстрованому за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка,  вул. Артемівська, 295,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 136 КПК 
України Вам необхідно з’явитися о 12 годині 00 хвилин 20 листопада 2017 
року в каб. № 309 слідчого відділу  2 управління (з дислокацією у м. Марі-
уполі) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях до старшого слід-
чого в ОВС Лиманюка О. П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул.  Архітектора Нільсена, 33, для проведення слідчих (процесуальних) 
дій за Вашою участю, ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування при здійсненні спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні №22017050000000276 від 15.09.2017 за ч.1 
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Московський районний суд м.Харкова (адреса суду: 61005, 
Харківська обл., м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 38Б) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 12:45 до Бочка Павло Валентинович (останнє  
відоме місце реєстрації: 61001, Харківська обл., м. Харків, вул. 
М. Батицького, буд. 20а, гурт.) справа № 643/4724/17, суддя  
Харченко А. М.

13.12.2017 о 09:30 до Кравцов Олег Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. 
Ак. Павлова, буд.44) справа № 643/4718/17, суддя Харченко А. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 20.11.2017 о 16:00 до Бєлан Катерина Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 40010, Сумська обл., м. Суми, вул. Панаса 
Мирного, буд. 22) справа № 592/10664/17, суддя Косолап М. М.

27.11.2017 о 08:30 до Іванова Ніна Захарівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Франка, буд. 
31) справа № 592/9619/17, суддя Труханова Л. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя 

викликає у судове засідання Міхалакі Вілья-

ма Сіллет за позовом Сіллет Наталії Романів-

ни до Міхалакі Вільяма Сіллет про розірван-

ня шлюбу, що відбудеться 20.11.2017 р. о 09 

год. 00 хв. в приміщенні Жовтневого район-

ного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, 

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексан-

дрівська, 6, каб. № 25.

Суддя В. М. Світлицька

Дарницький районний суд м. Києва викликає 
Аріфуліну Катерину Володимирівну, 21.08.1993 
р.н., місце реєстрації якої по м. Києву та Київ-
ській області не встановлено, останнє відоме 
місце реєстрації: Автономна Республіка Крим, 
смт Чорноморське, як відповідачку по цивільній 
справі за позовом ПАТ «Приватбанк» до Аріфу-
ліної Катерини Володимирівни про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться під головуванням 
судді Коренюк A. M. oб 11 год. 30 хв. 05 грудня 
2017 року за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відпо-
відач Аріфуліна Катерина Володимирівна вважа-
ється повідомленою про час та місце розгляду 
справи.

Талалаївський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17200, Чернігів-
ська обл., смт Талалаївка, вул. Леніна, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  20.11.2017 о 15:00 до Замковий Олександр Іванович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 17261, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка) справа  
№ 747/603/17, суддя Косенко Ю. 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.

Городенківський районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 78100, Івано-
Франківська обл., м. Городенка, вул. Конституції України, 7) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  20.11.2017 о 10:30 до Нікулеско Галина Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 78161, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Торговиця, вул. Ко-
цюбинського, буд. 27) справа № 342/970/17, суддя Федів Л. М.

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

Хустський районний суд Закарпатської обл. (адреса суду: 90400, Закарпат-
ська обл., м. Хуст, вул. І.Франка, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
30.11.2017 о 13:45 до Угляй Галина Йосипівна (останнє відоме місце реєстрації: 
90442, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Бороняво, вул. Чехова, буд. 34) спра-
ва № 309/1140/17, суддя Кемінь В. Д.

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.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2017 р. № 845 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, 
що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних  

з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, 
які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру», операції 
з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення 

податком на додану вартість
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі 

учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках про-
грами «Партнерство заради миру», операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком 
на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 569 (Офіційний вісник України, 
2011 p., № 41, ст. 1683; 2014 р., № 78, ст. 2241), виклавши абзац сьомий в такій редакції:

«Документи складаються українською мовою та засвідчуються підписом уповноваженої особи підприємства, у тому числі ко-
пії документів.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2017 р. № 844 
Київ

Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації 
про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих 
виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового 

призначення
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і вій-
ськової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення, вчи-
неної 8 лютого 1995 р. у м. Києві.

2. Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити Уряду Російської Федерації про припинення дії Уго-
ди, зазначеної у пункті 1 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 799-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 
Республіки про військово-фінансове співробітництво та Протоколу між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про втілення фінансової 
допомоги

Схвалити проекти Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробіт-
ництво та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про втілення фінансової допомоги.

Уповноважити Надзвичайного i Повноважного Посла України в Турецькій Республіці Сибігу Андрія Івановича на підписання за-
значених Угоди та Протоколу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 802-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства 
Бахрейн про повітряне сполучення

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Бахрейн про повітряне сполучення.
Уповноважити Голову Державної авіаційної служби Більчука Олександра Васильовича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Державний експорт-
но-імпортний банк України» до Агібалової Надії Анатоліївни, Агібалова Костянти-
на Васильовича про стягнення заборгованості. Відповідачі Агібалова Надія Анато-
ліївна, Агібалов Костянтин Васильович (зареєстровані за адресою: 83080, м. До-
нецьк, пр. Ленінський, 134/31) викликаються на 29 листопада 2017 року на 10.30 
год. до суду, каб. № 9 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи яких невідоме, викликаються в суд через оголошення в пре-
сі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомле-
ними про час і місце розгляду справи. Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 185/7518/16-к за обвинуваченням Толстих Ми-
хайла Сергійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28 ч. 1  
ст. 438 КК України, викликає як обвинуваченого Толстих Михайла Сер-
гійовича в підготовче судове засідання, яке призначене на 24 листо-
пада 2017 року о 09.00 год. та буде проводитися головуючим суддею  
Самоткан Н. Г. в приміщенні Павлоградського міськрайонного суду, 
який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Харченко 
Ірину Олександрівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судовому засідання, яке відбудеться 23 
листопада 2017 року о 14.30 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, про-
курора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позо-
вом Стайохи Оксани Валеріївни до Моісєєвої Ірини Володимирівни про невико-
нання умов договору оренди викликає в судове засідання як відповідачку Моі-
сєєву Ірину Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Базарин-
ці Збаразького району.

Судове засідання призначене на 05 грудня 2017 року об 11 год. 00 хвилин 
і відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської облас-
ті за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської облас-
ті, суддя Левків A. І.

Відповідачці Моісєєвій Ірині Володимирівні пропонується надати всі наявні у 
неї докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Моі-
сєєвої Ірини Володимирівни.

Про причини неявки Моісєєва Ірина Володимирівна повинна повідомити суд.

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Бабар Марину 
Леонідівну як відповідача по цивільній справі № 736/1289/17 за позовом Ор-
гану опіки та піклування Корюківської районної державної адміністрації в ін-
тересах малолітніх дітей Бабара Микити Сергійовича, Бабара Андрія Андрі-
йовича, третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог 
на предмет спору — служба у справах дітей Корюківської районної держав-
ної адміністрації до Бабар Марини Леонідівни про позбавлення батьківських 
прав в судове засідання на 07 грудня 2017 року на 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, перед-
бачені ст. 169 ЦПК України. У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповіда-
ча в судове засідання Костяк Володимира Валерійовича у цивільній справі  
№ 433/1341/17 за позовом Клінкової Юлії Юріївни, яку представляє Вовк Во-
лодимир Вікторович до Костяк Володимира Валерійовича про надання до-
зволу дитині на тимчасові неодноразові поїздки за межі України до Туреччи-
ни, Єгипту, Російської Федерації, а також через лінію розмежування в зону 
проведення АТО та АР Крим разом з матір’ю без згоди та супроводу батька.

Судове засідання відбудеться 22.11.2017 року об 11.30 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Трав-
ня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Тарасенко С. А. до Ба-
бицької І. А., Бабицького К. К. про визнання осіб такими, що втратили право 
користування жилим приміщенням.

Відповідачі по справі: Бабицька Ірина Анатоліївна, 05.11.1969 року наро-
дження, місце реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Де-
сантників, буд. 1, кв. 42, Бабицький Кирило Костянтинович, 23.06.1991 року 
народження, місце реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 
Десантників, буд. 1, кв. 42.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 29 листопада 2017 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-

кази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа може бути розглянута у їх відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області викликає Гир-
нажа Іон, 27.07.1975 року народження, остання відома адреса місця про-
живання: вул. Назаренка 142, с. Чортовець Городенківського району Іва-
но-Франківської області, як відповідача в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18 грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 78100,  
м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7 Івано-Франківської області, зал 
судового засідання № 2, по цивільній справі № 342/674/17 (провадження  
№ 2/342/508/2017) за позовом Дондоха Оксани Іванівни до Гирнажа Іон про 
розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача в судо-
ве засідання справа буде розглянута у його відсутності за наявними у спра-
зі доказами.

Суддя Ничик Г. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по цивільній справі № 426/1998/17 за позовом Климен-
ко Ольги Сергіївни до Скляревського В’ячеслава Миколайовича про надання 
дозволу на тимчасові неодноразові поїздки за межі держави Україна на тери-
торію Російської Федерації разом з матір’ю, без згоди та супроводу батька.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 13.30 год. (резервна дата 
на 05.12.2017 року на 13.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідач Скляревський В’ячеслав Миколайович, остан-
нє місце реєстрації: вул. Леванєвського, б. 18, смт Успенка, Лутугинський ра-
йон, Луганська область.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутнос-
ті за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає як відпо-
відачів Яременка Ростислава Миколайовича та Яременко Людмилу Миколаївну (остан-
нє відоме місце проживання: м. Кременчук, пров. Л. Толстого, буд. 26, кв. 18), в судо-
ве засідання по цивільній справі № 524/6315/17 провадження № 2/524/2472/17 за позо-
вом Яременка Руслана Миколайовича до Яременка Ростислава Миколайовича, Яремен-
ко Людмили Миколаївни про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв. 25 грудня 2017 року у приміщенні су-
ду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, к. 25.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідачів Яременка Ростислава Миколайовича та Яременко Людми-

ли Миколаївни справа буде розглянута за відсутності цих осіб з ухваленням відповідно-
го рішення на підставі наявних у справі доказів.

Вказані особи зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судові засідання та 
зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С. Г. Нестеренко

В проваджені апеляційного суду Одеської області знаходиться цивільна спра-
ва за апеляційною скаргою Потюк Ольги Валеріївни на заочне рішення Білгород-
Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 12 травня 2016 року у 
цивільній справі за позовом Потюк Анатолія Івановича до Потюк Сергія Анатолі-
йовича, Івасишиної Катерини Пимонівни про визнання договорів купівлі-прода-
жу удаваними, переведення права покупця за договором купівлі-продажу та ви-
знання права власності.

Апеляційний суд Одеської області викликає до суду як відповідача: Івасишину 
Катерину Пимонівну в судове засідання, яке відбудеться 23 листопада 2017 року о 
15.00 годині в приміщенні апеляційного суду Одеської області за адресою: м. Оде-
са, вул. Івана та Юрія Лип, 24-а.

У разі неявки в зазначене судове засідання, справа буде розглянута за вашої 
відсутності.

Суддя А. П. Заїкін

Волноваський районний суд Донецької області (85700, м. Волнова-
ха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу № 2/221/572/2017 за 
позовом Івлевої Наталі Петрівни до Чертенкова Вадима Івановича, тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Кальміуської райадміністрації Марі-
упольської міської ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Чертенков Вадим Іванович, зареєстрований за 
адресою: вул. Гагаріна, 16, с. Привольне Волноваського району Доне-
цької області, 27.11.2017 року об 11.00 год. викликається до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглядатися за його відсутність.

Суддя Мохов Є. І.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд апеляційних скарг Пе-
репелиці Сергія Олександровича — представника Романової Ольги Олегів-
ни в інтересах малолітнього Пачківа Ігоря Ігоровича та Печерської районної 
у місті Києві державної адміністрації на рішення Печерського районного суду  
м. Києва від 03 березня 2017 року у справі за позовом Романової Ольги Оле-
гівни в інтересах малолітнього Пачківа Ігоря Ігоровича до Пачків Магдалини 
Данилівни, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу Мазарчук Наталія Володимирівна про визнання права власнос-
ті відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 
2а) 23 листопада 2017 року о 17 годині 20 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший документ, який посвід-
чує особу.

Суддя Т. А. Семенюк

Богуславський районний суд Київської області викликає Осипенка Олександра 
Станіславовича, 1976 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Бо-
гуслав Київської області, вул. Мисайлівська, 99) як відповідача в судове засідан-
ня в цивільній справі № 358/1147/17 за позовом Дєдової-Осипенко Валерії Юріївни 
до Осипенка Олександра Станіславовича, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог: Орган опіки і піклування Дніпровської районної в м. Києві державної адмі-
ністрації про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2017 року о 12 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. І. Франка, 29а.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої 
відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя М. Б. Тітов

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області пе-
ребуває цивільна справа за позовом AT «Райффайзен Банк Аваль» до Калан-
дій Вадима Андрійовича, 3-тя особа: ВДВС Бориспільського МРУЮ, Приват-
ний нотаріус КМНО Шевчук Зоя Михайлівна про звільнення з-під арешту за-
ставного майна.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 15.30 год. 20 грудня 2017р. 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 6.

У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає в судове засідання на вка-
заний вище час відповідача  Каландій Вадима Андрійовича, 02.05.1972 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відповідача в судове за-
сідання на вказаний вище час, справа буде розглянута у його відсутність на 
підставі доказів, наданих позивачем.

Суддя Журавський В. В.

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул.Трифонова, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

22.11.2017 о 15:00 до Селіванова Людмила Петрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 30, кв. 55) спра-
ва № 223/585/17, суддя Дочинець С. І.

22.11.2017 о 14:00 до Мельник Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце реє-
страції: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, буд. 24, кв. 37) 
справа № 223/584/17, суддя Дочинець С. І.

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.

Апеляційний суд Одеської області сповіщає відповідача Тестопалова Олександра 
Степановича, що судове засідання, яке призначено на 18 січня 2018 року о 14 год. 30 
хв., відбудеться в залі судового засідання апеляційного суду Одеської області (м. Одеса, 
вул. Івана та Юрія Лип, 24-а) по цивільний справі № 22ц/785/5260/17 за позовом Лоба-
нової Даларіус Габдрахманівни до Тестопалова Олександра Степановича, Данюк Світла-
ни Дмитрівни, треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального окру-
гу Шепелюк А.В., ОМР, про встановлення факту проживання однією сім’єю, визнання 
права власності в порядку спадкування за законом, витребування майна та за позовом 
третьої особи Одеської міської ради до Лобанової Даларіус Габдрахманівни, Тестопало-
ва Олександра Степановича, Данюк Світлани Дмитрівни, третя особа: приватний нотарі-
ус Київського міського нотаріального округу Шепелюк А. В., про визнання договору не-
дійсним, визнання спадщини відумерлою, витребування майна та виселення.

У разі неявки в судове висідання справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відача Тестопалова Олександра Степановича.

Суддя Л. А. Гірняк

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України викликає Бікуса Віктора Вікторовича, 30 січня 1994 року народжен-
ня, уродженця м. Ніжин Чернігівської області, останнє відоме місце реєстрації: 
Сумська область, м. Кролевець, вул. 8 Березня, буд. 34 як відповідача по справі  
№ 579/1628/17, № 2/579/429/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «ПриватБанк» до Бікуса Віктора Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 2 лютого 2018 року о 14 годині 00 хвилин у 
приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою: м. Кро-
левець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Бікусу В. В. подати письмові пояснення та всі наявні докази по 
справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Бікуса В. В.

Суддя О. В. Моргун

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Чупахіна Сер-
гія Акимовича у цивільній справі № 433/1836/17 для 
розгляду матеріалів клопотання про визнання та до-
звіл на примусове виконання на території України рі-
шення суду Російської Федерації.

Судове засідання відбудеться 27 листопада 2017 
року о 14.00 годині в приміщенні Троїцького район-
ного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го 
Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

Суддя Суський О. І.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Кузяєва Артема Рінатовича по цивільній 
справі № 408/3547/17 за позовною заявою Федорової Те-
тяни Олександрівни, 3-я особа: Служба у справах дітей Ро-
веньківської міської ради Луганської області про позбавлен-
ня батьківських прав, слухання справи відбудеться 29 лис-
топада 2017 року о 09.00 годині у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін  
вони вважаються повідомленими про час та місце слухан-
ня справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до 
Гайворонського Геннадія Васильовича про звернення стяг-
нення на предмет застави, яке відбудеться у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 
30 листопада 2017 року о 13.00 годині Гайворонського Ген-
надія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого 
у смт Голубівське Попаснянського району Луганської облас-
ті, вул. Плеханова, буд. 8, у цивільній справі № 423/2327/17.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. В. Архипенко

Добровеличківський районний суд Кіровоградської 
області викликає Федишин Ігоря Васильовича в судове 
засідання як відповідача у цивільній справі за позовом 
Кабрера Юлії Францисківни до Федишин Ігоря Васильо-
вича про стягнення аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини та на особисте утримання дружини до до-
сягнення дитиною трьохрічного віку, яке призначене до 
слухання на 11 грудня 2017 року о 08 годині 30 хвилин 
в приміщенні Добровеличківського районного суду Кіро-
воградської області за адресою: смт Добровеличківка, 
вул. Центральна, 119, зал судових засідань № 2.

У разі неявки, справа буде розглянута за відсутності 
відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Майстер І. П.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до 
Овчаренко Ріти Анатоліївни про звернення стягнення на 
предмет застави, яке відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 30 
листопада 2017 року о 14.00 годині Овчаренко Ріту Анато-
ліївну, останнє відоме місце проживання якої у с. Калино-
ве Попаснянського району Луганської області, вул. Пушкіна, 
буд. 5, у цивільній справі № 423/2326/17.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Ахтамонова Сергія Валерійовича як відпові-
дача у цивільній справі № 426/14658/17 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Позика» до Ахтамонова Сергія Вале-
рійовича про стягнення заборгованості в судове за-
сідання, яке відбудеться 29 листопада 2017 року о 
09.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Жусь Сергія Васильовича (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Ломоносова, будинок  
№ 6, квартира № 13) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Жусь Наталії Вікторівни до Жусь Сер-
гія Володимировича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Сєвєродонецької міської ради, про надання дозволу на тим-
часовий виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди 
батька, яке відбудеться 30 листопада 2017 року о 08 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Плетінь Віктор Станіславович, місце реєстрації якого: За-
порізька область, Пологівський район, с. Межеріч, вул. Горь-
кого,26, викликається в судове засідання до Пологівського 
районного суду Запорізької області як відповідач у цивіль-
ній справі № 324/1280/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Плетінь Віктора Станіславовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 24 листопада 2017 року о 08 год. 30 хв. 
(резервна дата 08 грудня 2017 року о 08 год. 15 хв.) у примі-
щенні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи, 
Запорізької області, вул. Єдності, 28. У випадку неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності за наявни-
ми доказами з винесенням заочного рішення відповідно до 
ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І. О.
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Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача: Репетюк Юрія Миколайовича, 
10.11.1981 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Ленін-
градська, буд. 44, кв. 27, м. Алчевськ Луганської об-
ласті) по справі № 415/6494/17 за позовом Репетюк 
Інни Сергіївни про розірвання шлюбу та стягнення 
аліментів у судове засідання, що відбудеться 28 лис-
топада 2017 року о 13.30 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штей-
герська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропо-
нується надати свої письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача у судове засідання, спра-
ву буде розглянуто на підставі наявних суду доку-
ментів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

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

досудове розслідування
Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолі-

йович, 09.11.1975 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 27 листо-
пада 2017 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Бі-
ловодського районного суду Луганської області за адре-
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської об-
ласті, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик в суд співвідповідача 
Деркульського Анатолія Костянтиновича

В провадженні Марківського районного суду Луганської 
області знаходиться цивільна справа № 417/3678/17 за по-
зовною заявою Департаменту соціального захисту насе-
лення Луганської обласної державної адміністрації до Дер-
кульського Юрія Костянтиновича про вилучення автомобіля. 
Ухвалою Марківського районного суду від 17.10.2017 року 
ухвалено залучити Деркульського Анатолія Костянтиновича 
як співвідповідача до участі у вищезазначеній справі.

Співвідповідач Деркульський А. К. проживає за адре-
сою: 90013, Луганська область, с. Розкішне, вул. Залізнична,  
буд. 46.

На підставі ч. 9 ст. 79 ЦПК України Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Деркульського Анато-
лія Костянтиновича в судове засідання, яке відбудеться 27 
листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових 
засідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського 
району Луганської області, 92400.

Суддя А. П. Чернік

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторовича, 
12.10.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачений Бойко О.В. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Совєтськая, 92/24.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Бойка Олексія 
Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться 30 лис-
топада 2017 року о 09.30 год. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Осіпенко Л. М., 
Попова О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра Мико-
лайовича, 12.11.1978 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Корнієнко О. М. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, кв. Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Корнієнка О. М. у 
судове засідання, яке відбудеться 27 листопада 2017 року 
о 10.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської 
області, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Осіпенко Л. М., 
Юрченко C. O.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгеновича, 
17.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Линдін Д.Є зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Линдіна Дми-
тра Євгеновича у судове засідання, яке відбудеться 30 
листопада 2017 року о 10.00 год. в залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Попова О. М.,  
Юрченко C. O.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя В. А. Гаврилов) викликає в 
судове засідання як відповідачів:

Цивільна справа № 185/4704/17 за позовом ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України» до 
Коллє Антона Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання призначене на 05 грудня 2017 
року о 15.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 203.

Цивільна справа № 185/4952/17 за позовом ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України» до 
Лукаша В’ячеслава Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання призначене на 05 грудня 2017 
року о 15.40 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 203.

Цивільна справа № 185/6541/17 за позовом ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України» до 
Бордунової Сніжани Георгіївни, Бордунова Сергія 
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 05 грудня 2017 
року о 15.45 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 203.

Цивільна справа 185/4949/17 за позовом ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України» до 
Кучерова Платона Сергійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання призначене на 05 грудня 2017 
року о 15.50 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. 203.

Останнє місце проживання відповідачів: м. До-
нецьк.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за їх відсутністю.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє Безбо-
родих Ірину Сергіївну про те, що Сватівським районним судом Луган-
ської області 01 листопада 2017 року ухвалено заочне рішення у ци-
вільній справі № 426/13844/17 за позовом Безбородих Володимира 
Миколайовича до Безбородих Ірини Сергіївни про розірвання шлю-
бу, яким позовні вимоги Безбородих В. М. задоволено та розірвано 
шлюб між Безбородих Володимиром Миколайовичем та Безбородих 
Іриною Сергіївною, зареєстрований 10 листопада 2007 року Жовтне-
вим відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстра-
ційної служби Луганського міського управління юстиції та стягнуто з 
Безбородих Ірини Сергіївни на користь Безбородих Володимира Ми-
колайовича 640 грн. судового збору.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Крівошей Владислава Євгено-
вича, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11519/17-ц за позовом Харківського Національного 
Університету Повітряних Сил до Крівошей Владислава Єв-
геновича про стягнення витрат, пов’язаних з утриманням 
під час навчання, що відбудеться 20 листопада 2017 року о 
09.45 год.

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

Суддя О. М. Попова

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 
10.10.2017 р. по цивільній справі № 417/4133/17 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Державний експорт-
но-імпортний банк України» до Касяненко Максима Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості було ухвалено заочне рішен-
ня, позовні вимоги задоволені повністю. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Марківським районним судом Лу-
ганської області шляхом подання відповідачем заяви про пере-
гляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

Втрачений судновий 
квиток, 

виданий Транс Безпека 
України прогулянкового 
катера, бортовий номер 

ДАП 4240-К, 
зареєстрований 
на ім’я Тимченко 

Володимир Валерійович, 
вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Гузьо В’ячеслава Михайловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочинів, передбачених ст. 260 ч.2. ст. 115  
ч. 1 КК України, яке здійснюється за відсутності обвину-
ваченого, в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Ново-
дружеськ, вул. Миру, 14/10.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Гузьо 
В’ячеслава Михайловича у судовий розгляд 21 листопа-
да 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою суду: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М.,  
суддів Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

Повістка про виклик в суд обвинувачених
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті перебуває кримінальне провадження № 426/11506/17 сто-
совно Ляміна Дмитра Леонідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Ворошилова, буд. 
7, кв. 37, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: м. Луганськ, вул. Московська, буд. 1, кв. 380, 
Дмитрова Геннадія Миколайовича, 09.02.1967 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних 
Ленінців, буд. 27, кв. 17, обвинувачених у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110. ч. 1  
ст. 258-3. ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Ляміна Дмитра Леонідови-
ча, Сливу Вадима Ігоровича, Дмитрова Геннадія Миколайовича 
у судове засідання, яке відбудеться 23 листопада 2017 року о 
14.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Скрипник С. М., суддів Половинка В. О., Юрченко С. О.

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

досудове розслідування
Обвинувачений Макушенко Роман Володимиро-

вич, 29.05.1981 року народження, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 24 листопада 2017 о 13 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі 
в судовому засіданні як обвинуваченого.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Стаха-
нов, вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2611/17, 1-кп/425/393/17, на підставі обви-
нувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинуваченому Фірсову І.І. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 22 листопада 
2017 року о 08 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Вєрьовкіна Вадима Юрійовича, 
який зареєстрований за адресою: вул. Сєвєрна, буд. 25,  
с. Ящикове Перевальського району Луганської області, 
Вєрьовкіну Наталію Володимирівну, яка зареєстрована 
за адресою: вул. Сєвєрна, буд. 25, с. Ящикове Переваль-
ського району Луганської області в судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банку України» в особі філії Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Вєрьовкіна Вадима 
Юрійовича, Вєрьовкіної Наталії Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за договором про іпотечний кре-
дит, яке відбудеться 21 листопада 2017 р. о 08 годині 30 
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38, каб. 10. У разі неявки в дане судо-
ве засідання, справа буде розглянута без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

На розгляді Кремінського районного суду Луганської облас-
ті (головуючий суддя Безкровний І.Г.) знаходиться кримінальне 
провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) за обвину-
ваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 2583 KK України, по якому здійснюється спеціальне судове 
провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович виклика-
ється Кремінським районним судом Луганської області у судове 
засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбу-
деться 23 листопада 2017 року о 14.00 годині у залі судових за-
сідань Кремінського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5,

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра-
ви належним чином. У разі неявки обвинуваченого криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в поряд-
ку спеціального судового провадження на підставі ст. ст. 2971, 
323 КПК України.

Суддя І. Г. Безкровний

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

досудове розслідування
Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 

05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 23 січня 2018 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в 
судовому засіданні як обвинуваченого.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження, викликає як обвинуваченого Цибен-
ка Романа Євгеновича 24.04.1980 року народження, зареє-
строваного за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Пе-
реможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на підставі обвинувального 
акта відносно Цибенко Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3  
ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК 
України.

Обвинуваченому Цибенко Р.Є. необхідно прибути до судово-
го засідання, яке відбудеться 23 листопада 2017 року о 14 год. 00 
хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У 
разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя В. В. Козюменська

Ульяновський районний суд Кіровоградської області (Кіровоградська об-
ласть, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70) повідомляє, що 29 листо-
пада 2017 року о 09 год. 00 хв. (суддя Ясінський Л. Ю.) розглядатиметься ци-
вільна справа № 402/1122/17 за позовом Химель Ірини Миколаївни до Мас-
лова Миколи Володимировича про стягнення аліментів.

В судове засідання викликається як відповідач по справі Маслов Микола 
Володимирович 07 вересня 1976 року народження.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність за на-
явними матеріалами справи.

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відпові-
дача Григоренка Вадима Миколайовича, останнє місце проживання: с. Ко-
блеве Березанського району Миколаївської області, вул. Баблідзе, 16, в су-
дове засідання у цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Григоренка Вадима Ми-
колайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 08 грудня 2017 
року об 11.30 год. в приміщенні Березанського районного суду за адресою: 
вул. Центральна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових за-
сідань № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Н. О. Гапоненко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сернич Надію Іва-
нівну (останнє відоме місце проживання: м. Львів-Винники, вул. Га-
лицька, 53а/4), як відповідача у судове засідання по цивільній справі  
№ 2/463/1697/2017 (463/4143/17) за позовом Сернича Олександра Ан-
дрійовича до Сернич Надії Іванівни про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 24 листопада 2017 р. о 14 год. 15 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

У разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як відповідачку 
Дудко Тамару Дмитрівну (останнє відоме місце проживання: м. Черні-
гів, вул. Волковича, 12/14) для участі в цивільній справі № 750/9440/17 
(провадження № 2/750/2422/17) за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Нью Файненс Сервіс» до Дудко Тамари Дмитрівни 
про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 29.11.2017 року об 11 год. 15 хв. у при-
міщенні суду за адресою: місто Чернігів, пр. Перемоги, 141 (каб. 305), 
головуючий суддя Коверзнев В. О.

У разі неявки Дудко Тамари Дмитрівни до суду без поважних при-
чин або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута 
у її відсутність.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34) роз-
глядає цивільну справу № 425/2470/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Пискуненко Наталії Володимирівни (зареєстр. м. Первомайськ, Лу-
ганської обл.), Жорніка Павла Сергійовича (прожив. кварт Ватутіна, 34/18,21, м. Ста-
робільськ Луганської обл.), Пискуненка Сергія Володимировича (зареєстр. м. Перво-
майськ Луганської обл.) про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відачі викликаються у судове засідання, призначене на 23.11.2017 р. на 08.00 годину, у 
приміщення Рубіжанського міського суду, зала судових засідань № 3 для розгляду вка-
заної справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неявки у судове засідання відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності з ухваленням заочно-
го рішення. З опублікуванням оголошення відповідачі вважаються повідомленими про 
час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 22 листопада 2017 року о 14 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська
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ОГОЛОШЕННЯ

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

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідан-
ня 07.12.2017 р. на 10.30 год. та 08.12.2017 р на 11.00 год. як обвинуваченого То-
фан Сергія  Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за адресою:  
с. Воєводське, Арбузинського району, Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 
103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Друж-
би народів, 6/18, для участі у розгляді кримінального провадження № 486/939/16-к 
по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 
ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукра-
їнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3А, головуючим суддею  
Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 

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

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

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

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

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивіль-

ного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Одночасно інформуємо вас, що розгляд даного кримінального провадження  
перенесено з 03.11.2017 р. о 10.00 год. на 07.12.2017 р. о 10.30 год. та на 08.12.2017 р. 
об 11.00 год., в зв’язку із службовим відрядженням головуючого у справі судді  
Савіна О. І.

Старобільський районний суд Луганської області викликає 
Піхтєрьова Андрія Михайловича, який мешкає: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, сел. Фащівка, вул. Матросо-
ва, 4, як відповідача у судове засідання по цивільній справі  
№ 431/4326/17 провадження № 2/431/1536/17 за позовом Піх-
тєрьової О.В. до Піхтєрьова A.M. про розірвання шлюбу, що від-
будеться 24 листопада 2017 р. о 09.30 год. в приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У 
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Попаснянський районний суд Луганської області викликає у 
судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом 
Чернікової Яни Олександрівни до Двулічанського Віталія Олек-
сандровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворо-
ва, 6, 21 листопада 2017 року о 15.00 годині Двулічанського Ві-
талія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого у 
с. Михайлівка Луганської області, вул. Садова, буд. 58а, у цивіль-
ній справі № 423/2328/17.

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

Суддя А. В. Архипенко

Кремінський районний суд Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 
5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Іва-
новича як обвинувачених в судове засідання по кримінальному 
провадженню № 414/1899/15-к, провадження № 1-кп/414/9/2017 
стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Іванови-
ча, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 21 
листопада 2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання як відповідача Капустіна Олексія Віталійовича 
(91042, м. Луганськ, вул. Клубна, 81/67) по справі № 409/1381/17 
за позовною заявою Дніпровського державного університету 
внутрішніх справ про стягнення суми боргу за навчання.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 14.00 год. (ре-
зервна дата 23.11.2017 р. ) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

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

Суддя Третяк О. Г.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташо-

ваний за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 

5, викликає Чуба Сергія Михайловича як обвинуваченого в судо-

ве засідання в кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-

дження № 1-кп/414/208/2017 стосовно Чуба Сергія Михайлови-

ча, обвинуваченого за ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24 

листопада 2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Мельника Миколу Ігоровича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Боровеньки, вул. Братів Олійнико-
вих, буд. 12, та Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Хіміків, буд. 8, 
кв. 58) у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/10767/17 за 
позовом Департаменту патрульної поліції до Мельника Миколи Ігоровича 
про відшкодування матеріальної шкоди, яке відбудеться 21.11.2017 року 
об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказа-
не судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Шакун Ірину Володимирівну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, буд. 41, кв. 21) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Департаменту соціальної політики Черкаської 
міської ради до Шакун Ірини Володимирівни, третя особа: Управління Пів-
нічного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, про стягнення над-
міру виплачених коштів у вигляді грошової допомоги, яке відбудеться 21 
листопада 2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У ра-
зі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 28 листо-
пада 2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Братського районного су-
ду Миколаївської області за адресою: вул. Миру 135в, с-ще Братське Миколаїв-
ської області, відбудеться розгляд цивільної справи № 2/471/275/17 за позовом 
Гросула Сергія Михайловича до ТОВ «Автотехнікс Україна» про визнання дого-
вору фінансового лізингу недійсним та стягнення коштів.

Представнику відповідача ТОВ «Автотехнікс Україна» необхідно обов’язково 
з’явитися в судове засідання.

Про неможливість з’явитися в судове засідання необхідно негайно повідо-
мити суд.

У разі неявки представника відповідача у судове засідання справу буде роз-
глянуто у його відсутність.

Суддя І. Б. Скарницька

Позов Гамальчука Сергія Сидоровича до Ужуєва 
Абдурахмана Ісамагомедовича про стягнення боргу 
за договором позики — задовольнити.

Стягнути з Ужуєва Абдурахмана Ісамагомедовича 
на користь Гамальчука Сергія Сидоровича заборго-
ваність за договором позики від 29 липня 2015 року, 
яка станом на 02 липня 2017 року становить 109407 
(сто дев’ять тисяч чотириста сім) гривень 36 копі-
йок (що еквівалентно 4035 (чотири тисячі тридцять 
п’ять) доларів США) 41 цент та складається з суми 
позики в розмірі 78270 (сімдесят вісім тисяч двіс-
ті сімдесят) гривень (що еквівалентно 3000 (три ти-
сячі) доларів США), відсотків за користування по-
зикою в розмірі 27013 (двадцять сім тисяч тринад-
цять) гривень 84 копійки, (що еквівалентно 1035 (од-
на тисяча тридцять п’ять) доларів США 41 цент) та 
3 відсотків річних за несвоєчасне виконання грошо-
вого зобов’язання в розмірі 4123 (чотири тисячі сто 
двадцять три) 52 копійки (що еквівалентно 158 (сто 
п’ятдесят вісім) доларів США 05 центів).

Стягнути з Ужуєва Абдурахмана Ісамагомедовича 
на користь Гамальчука Сергія Сидоровича судові ви-
трати по сплаті судового збору в розмірі 1094 (одна 
тисяча дев’яносто чотири) гривні 07 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте Лисичан-
ським міським судом за письмовою заявою відпові-
дача, яка може бути подана протягом 10 днів з дня 
отримання копії заочного рішення.

Рішення може бути оскаржене до апеляційно-
го суду Луганської області шляхом подання до Ли-
сичанського міського суду апеляційної скарги у  
10-денний строк з моменту отримання копії рішення.

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

27.11.2017 о 08:45 до Власенко Вікторія Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 92754, 
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Кам’янка,  
вул. Карла Маркса, буд. 32) справа № 431/4022/17, 
суддя Пелих О. О.

27.11.2017 о 08:00 до Притула Олег Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92701, Луганська 
обл., м. Старобільськ, вул. Луганська, буд. 59) спра-
ва № 431/3999/17, суддя Пелих О. О.

06.12.2017 о 09:15 до Прудникова Катерина Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 92702, Луган-
ська обл., м. Старобільськ, вул. 1-го Травня, буд. 18, 
кв. 38) справа № 431/4788/17, суддя Колядов В. Ю.

06.12.2017 о 09:10 до Ялалутдінов Дмитро  Ан-
дрійович (останнє відоме місце реєстрації: 92720,  
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман, вул. 
Піонерська, буд. 56) справа № 431/4612/17, суддя 
Колядов В. Ю.

06.12.2017 о 09:05 до Вавулін Микола Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 92722,  
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже, 
вул. Леніна, буд. 19) справа № 431/4586/17, суддя 
Колядов В. Ю.

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.

Колегією суддів Токмацького районного суду За-
порізької області в складі головуючого судді Курдю-
кова В. М., суддів Погрібної О. М., Коваленко П. Л. 
02.11.2017 року постановлено ухвалу про здійснен-
ня спеціального судового провадження відносно Гу-
біна Артема Костянтиновича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК Украї-
ни Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає як обвинуваченого Губіна Артема Кос-
тянтиновича, 16.06.1981 р.н., який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, Амвросіївський ра-
йон, с. Металіст, вул. Леніна, 1, кв. 31, останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, Амвросіїв-
ський район, с. Металіст, вул. Лермонтова, 6 у підго-
товче судове засідання, яке буде проводитися в по-
рядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 23.11.2017 року о 08 годині 45 хвилин в за-
лі судового засідання Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28.

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

У разі неявки обвинуваченого Губіна А. К. в підго-
товче судове засідання, оголошення в пресі вважа-
ється належним повідомленням обвинуваченого Гу-
біна А.К. про судове засідання,  кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя Курдюков В. М.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів:

Бензіна Ігоря Михайловича, 01.02.1986 р.н. (ві-
доме місце реєстрації: вул. Тельмана, буд. 12,  
кв. 2, м. Алчевськ Луганської області:) по справі  
№ 415/5112/17 за позовом Бензіної Анастасії Арту-
рівни про розірвання шлюбу та стягнення алімен-
тів у судове засідання, що відбудеться 28 листопада 
2017 року о 10.10 год. в приміщенні суду за адресою:  
м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, 
буд. 38, зал № 2.

Скрипниченко Андрія Олександровича, 23.10.1978 
р.н (відоме місце реєстрації: вул. Гагаріна, буд. 26А,  
м. Алчевськ Луганської обл.) по справі  
№ 415/5176/17 за позовом Скрипниченко Оксани Ан-
дріївни про розірвання шлюбу судове засідання, що 
відбудеться 28 листопада 2017 року о 09.50 год. в 
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луган-
ської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

Мельникова Олександра Миколайовича, 1980 
р.н. (відоме місце реєстрації: 94100, Луганська обл., 
м. Брянка, мікрорайон 4, буд. 20, кв. 22) по справі  
№ 415/5174/17 за позовом Мельникової Тетяни 
Олексіївни про розірвання шлюбу та стягнення алі-
ментів у судове засідання, що відбудеться 28 лис-
топада 2017 року о 09.30 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штей-
герська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наданих суду до-
кументів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Пологівський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. 
Єдності, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

21.11.2017 о 16:00 до Пишна Ніна Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70640, Запорізька обл., 
Пологівський р-н, с. Тарасівка, вул. Набережна, буд. 
99) справа № 324/1234/17, суддя Каретник Ю. М.

22.11.2017 о 08:30 до Кисличенко Тамара Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 70600, 
Запорізька обл., м. Пологи, вул. Толстого, буд. 34) 
справа № 324/1148/17, суддя Кацаренко І. О.

27.11.2017 о 16:00 до Іваровський Віктор Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 70605, За-
порізька обл., м. Пологи, вул. Нова, буд. 9) справа  
№ 324/1284/17, суддя Каретник Ю. М.

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

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

Житомирський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 10031, Житомирська обл., м. Жито-
мир, вул. Щорса, 92) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

20.11.2017 о 12:00 до Оганесян Артур Вагано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 12424, Жито-
мирська обл., Житомирський р-н, с. Старошийка,  
вул. Тухачевського, буд. 10) справа № 278/2349/17, 
суддя Грубіян Є. О.

20.11.2017 о 12:30 до Штром Ярослав Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 12415, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Іванівка, Радгосп-
на, буд. 13) справа № 278/2354/17, суддя Грубіян Є. О.

27.11.2017 о 16:30 до Дідух Ірина Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 12436, Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Ліщин, вул. Садо-
ва, буд. 81) справа № 278/2427/17, суддя Грубіян 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.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті викликає як обвинуваченого Шепелева Олек-
сандра Олександровича, 04.07.1970 р.н., уроджен-
ця м. Горлівка Донецької області, зареєстрованого 
за адресою: м. Донецьк, пр-т Комсомольський, 17, 
кв. 37, останнє відоме фактичне місце проживання 
за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27 в підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 369/6165/17 за обвинуваченням Шепелева Олек-
сандра Олександровича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 
ч. 2 ст. 115 КК України, яке призначено на 14 годину 
00 хвилин 27 листопада 2017 року в приміщенні Киє-
во-Святошинського районного суду Київської облас-
ті, який знаходиться за адресою: 03170, м. Київ, вул. 
Мельниченка, 1.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що за клопотанням обвинуваче-
ного Шепелева О. О. розгляд кримінального прова-
дження відповідно до положень ст. ст. 31, 384 КПК 
України може здійснюватись судом присяжних.

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

У разі неявки обвинуваченого Шепелева О. О. до 
суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя В. В. Лисенко

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 01 груд-
ня 2017 року об 11.30 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі № 310/2027/17 за позовною за-
явою Гамалії Галини Григорівни до Коцарєва Олега Ана-
толійовича, третя особа: територіальна громада м. Бер-
дянська в особі Бердянської міської ради, про визначен-
ня порядку користування земельною ділянкою.

Суд викликає Коцарєва Олега Анатолійовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки відповідача судове засідання буде проведене за наяв-
ними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає в судове засідання як відповідача гр. 
України Черевика Олександра Григоровича, 13.08.1984 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації: Київська 
область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богданова, 2,  
кв. 9 у справі за позовом Бондаренко Тетяни Олександрівни 
до Черевика Олександра Григоровича, третя особа: Служ-
ба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березан-
ської міської ради Київської області про позбавлення бать-
ківських прав на 15.00 год. 06 грудня 2017 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгля-
датиме справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +4  +9 Черкаська +1  -4 +4  +9
Житомирська +2  -3 +4  +9 Кіровоградська +1  -4 +4  +9
Чернігівська +2  -3 +4  +9 Полтавська +1  -4 +4  +9
Сумська +2  -3 +4  +9 Дніпропетровська +1  -4 +4  +9
Закарпатська -1  +4 +6  +11 Одеська -2  +3 +5  +10
Рівненська +2  -3 +4  +9 Миколаївська -2  +3 +5  +10
Львівська +2  -3 +4  +9 Херсонська -2  +3 +5  +10
Івано-Франківська +2  -3 +4  +9 Запорізька -2  +3 +5  +10
Волинська +2  -3 +4  +9 Харківська +1  -4 +4  +9
Хмельницька +2  -3 +4  +9 Донецька +1  -4 +4  +9
Чернівецька +2  -3 +4  +9 Луганська +1  -4 +4  +9
Тернопільська +2  -3 +4  +9 Крим +1  +6 +9  +14 
Вінницька +1  -4 +4  +9 Київ -1  +1 +6  +8
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«UA Донбас» об’єднав  
телевізійників краю

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Телеканали Донецької і Луганської  філій Національної 
суспільної телерадіокомпанії України офіційно об’єднані в «UA Дон-
бас». Новостворене мовлення функціонуватиме  в особливому режи-
мі. Зокрема, в Сєверодонецьку і Краматорську виходитимуть власні 
новини з урахуванням місцевої специфіки. Тобто журналісти і творчий 
колектив і надалі працюватимуть над створенням контенту для свого 
регіону. Однак будуть і загальнодержавні новини.

«Це велика відповідальність, та водночас унікальна можливість 
створити канал нового рівня», — прокоментував новину директор Лу-
ганської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України Ан-
дрій Шаповалов. 

Найближчим часом буде оголошено конкурс для менеджерів та 
продюсерів філій Суспільного мовлення. Для «UA Донбас» на конкур-
сі обиратимуть одного менеджера і двох продюсерів. Після обрання 
вони повинні виробити редакційну політику телеканалу і радіо. Радіо 
«Голос Донбасу» Донецької філії і радіо «Пульс» Луганської філії по-
ки що працюватимуть як і раніше. Їхню долю вирішать продюсери.

Лінорит слобожанця 
оздобив англійське видання 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОБКЛАДИНКА. Нещодавно у британському видавництві «Пінг-
він Рендом Хауз» вийшла друком англомовна книга відомої аме-
риканської письменниці, лауреатки Пулітцерівської премії та пре-
мії Даффа Купера Анни Епплбом «Червоний голод: війна Сталіна 
проти України». На обкладинці видання використаний лінорит уро-
дженця Сумщини відомого митця Миколи Бондаренка. Як повідо-
мив Олександр Капітоненко — голова Фундації імені Давида Бур-
люка, яка всіляко пропагує і поширює мистецький доробок земля-
ка, це далеко не перший творчий успіх відомого краянина — ав-
тора широковідомого видання «Україна — 1933: кулінарна книга». 
Тривалий час досліджуючи Голодомор, він створив низку тематич-
них робіт, які нині знані у світі. Ім’я Анни Епплбом також добре відо-
ме: вона автор «Історії ГУЛАГу», перекладеної двадцятьма  мова-
ми, в тому числі українською, численних журналістських та газет-
них публікацій.

НАГОРОДА — НА ДВОХ, КОРИСТЬ  — ДЛЯ 
ВСІХ. Роман і Андрій Зінченки — засновники й 
координатори української мережі енергетичних 
інновацій Greencubator, громадські активісти, що 
працюють у сфері енергетичних інновацій, енер-
гоефективності і відновлювальної енергетики, 
днями  отримали світову славу. Вони визнані пе-
реможцями престижного конкурсу Стенфорд-
ського університету Bright Award-2017. 

Після того як брати втратили престижну робо-
ту, у них з’явилося багато часу. Тож  вони допо-
магали батькам будувати будинок, впроваджу-
ючи там зелені технології. А потім вирішили, що 
про це має дізнатися світ. 

Нині вони ламають не лише спосіб мис-
лення про джерела енергії, довкілля, май-
бутнє. Вони ламають шаблонний підхід до 
цих проблем. Громадянська активність бра-
тів Зінченків не обертається навколо гучних 
конференцій, високочолих круглих столів і 
затверджених одноголосно формулярів. На-
впаки, для них ближчий принцип «Візьми і 
зроби!» Беруть і роблять! А водночас, як за-
значає сайт The Ukrainians, — власним при-
кладом і безкінечною вірою у справу залуча-
ють до «зеленої спільнореалізації» сотні ін-
ших людей — молодих, проактивних і фахо-
вих.

ФОТОФАКТ

Коли цукор під контролем…
Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий  кур’єр»

РАННЯ ДІАГНОСТИКА. 14  
листопада не випадково обра-
но Всесвітнім днем боротьби з 
діабетом — одним із найпо-
ширеніших захворювань у сві-
ті. Адже саме цього дня наро-
дився Фредерік Бантинг, ка-
надський  фізіолог, який від-
крив (спільно з Джоном Мак-
леодом) гормон інсуліну, за 
що отримав у 1923 році Нобе-
лівську премію з фізіології та 
медицини. Це відкриття вря-
тувало і надалі рятує життя 
мільйонам людей. Проте ме-
та Всесвітнього дня боротьби 
з діабетом — підвищення по-
інформованості не лише про 
кількість хворих, а й про те, як 
запобігти розвиткові хвороби. 

Про необхідність  регуляр-
ного обстеження на цукровий 
діабет і важливість ранньо-
го виявлення хвороби для за-
побігання їй ішлося на прес-
конференції в Інтерфаксі. 
Огляд ринку продукції для па-
цієнтів з цукровим діабетом, 
зроблений компанією «Бізнес 
Кредит», засвідчив:  порівня-
но з торішнім дослідженням 
цьогоріч зріс  попит на тест-
смужки для глюкометрів, що 
вказує на позитивну  тенден-
цію — бажання пацієнтів із цу-
кровим діабетом уважніше 
ставитися до контролю захво-
рювання. 

Як зазначив завідувач від-
ділення ендокринології Київ-
ського міського ендокриноло-
гічного центру Костянтин  Зу-
єв,  обізнаність людей із про-

блемою цукрового діабету за-
галом поліпшилася завдяки 
популяризації цієї теми. 

«Зросла кількість людей, 
у яких цукровий діабет вияв-
ляють у незадавненій стадії», 
— наголосив  промовець, ак-
центувавши на важливості 
зусиль держави у розв’язанні 
проблеми. Він  схвалив упро-
вадження програми «Доступ-
ні ліки», завдяки якій  пацієн-
ти з цукровим діабетом ІІ типу 
мають змогу отримати мет-
формін безкоштовно або з не-
великою доплатою. 

До речі, саме те, що люди 
дізнаються про проблему за-
пізно, збільшує вартість ліку-
вання і ймовірність усклад-
нень, завважив керівник від-
ділу медичного маркетин-
гу фармацевтичної компа-

нії «Фармак» Віталій  Усен-
ко. Тож важливість виявлення 
недуги на ранніх стадія важко 
переоцінити. 

Про соціальну відповідаль-
ність компанії «Фармак» та 
програми, які вона реалі-
зує для раннього виявлення 
і контролю цукрового діабе-
ту, розповів керівник відділу 
медичного маркетингу ком-
панії Павло Довгошея. А  гро-
мадський діяч і пацієнт з діа-
бетом  Ігор Дідик наголосив, 
що сума, витрачена на запо-
бігання ускладненням небез-
печної хвороби може в май-
бутньому зекономити у де-
сятки разів більше на ліку-
ванні. Це і є головна мотива-
ція для нього й інших актив-
них людей, що живуть із цу-
кровим діабетом. 

Олімпійський вогонь горить у серцях небайдужих
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Дня-
ми президент Національ-
ного олімпійського коміте-
ту України, член виконкому 
МОК Сергій Бубка разом з 
автором та виконавцем між-
народного масштабного со-
ціального проекту «Плане-
та Земля — погляд з інва-
лідного візка» Миколою По-
дрезаном зустрілись у штаб-
квартирі Міжнародного олім-
пійського комітету в Лозанні 
з головним олімпійцем сві-

ту Томасом Бахом. Під час 
розмови українці презенту-
вали соціальний проект, за-
початкований у нашій кра-
їні й  спрямований на по-
пуляризацію олімпійських 
цінностей у всьому світі. 
Микола Подрезан протягом 
останніх років за підтримки 
Національного олімпійсько-
го комітету з олімпійським 
смолоскипом у руках ман-
друє маршрутом Всесвіт-
ньої естафети Олімпійсько-
го вогню 2004 року. До ре-
чі, один з етапів тієї естафе-
ти приймав Київ і, за оцінка-

ми міжнародних експертів, 
його визнано одним із най-
кращих.   

Маршрут нинішньої навко-
лосвітньої подорожі — 35 міст 
у 27 країнах на п’яти конти-
нентах.

Як громадський діяч Мико-
ла Подрезан під час свого ту-
ру зустрічається  зі школяра-
ми й студентами різних кра-
їн,  ділиться інформацією про 
Україну, її спортивні здобутки 
та олімпійські досягнення, по-
ширює олімпійську літерату-
ру й сувенірну атрибутику, на-
дану Національним олімпій-

ським комітетом. Своєю не-
байдужістю й оптимізмом він 
сприяє залученню молоді до 
спорту й олімпізму. Це відзна-
чили і в Лозанні. 

Президент МОК Томас Бах 
з великою зацікавленістю 
ознайомився з перебігом про-
екту і високо оцінив його мету 
й  результати. Головний олім-
пієць світу побажав успіхів у 
подальшій реалізації задумів 
і запросив Миколу Подреза-
на до Олімпії на церемонію 
запалення Олімпійського вог-
ню ХХХІІ Олімпіади 2020 року 
в Токіо. 
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