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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Як велика європейська  

45-мільйонна країна  
ми нікому не дозволимо  

розмовляти з нами 
 в тоні  

шантажу».
 
Прем’єр-міністр про те, що жодна країна не має  
права висувати Україні жодних ультиматумів  
в освітній чи мовній політиці 2
Важлива думка кожного 
свідомого громадянина 

ПАМ’ЯТЬ. Президент Петро Порошенко очікує на перші ре-
зультати конкурсу з проекту меморіалу Героїв Небесної Сотні в 
лютому наступного року. Про це він повідомив під час зустрічі з 
членами архітектурної групи меморіального комплексу. 

Для проведення конкурсу на проект меморіального комплек-
су Героїв Небесної Сотні — музею Революції гідності Міністер-
ство культури як його замовник долучило міжнародного орга-
нізатора — Hossbach Lehmhaus GbR, повідомляє УНІАН. «Я 
впевнений, що в журі будуть найкращі світові та українські ар-
хітектори і обов’язково члени родин Героїв Небесної Сотні. Їхня 
думка буде надзвичайно важливою для всіх українців і не тіль-
ки українців», — наголосив Петро Порошенко. 

Він висловив сподівання, що в номінації «Меморіал Героїв» 
перший підсумок щодо переможця конкурсу стане відомий уже 
в лютому 2018 року, а другий етап буде завершено не пізніше 
червня-липня. «Закликаю всіх небайдужих взяти участь у мак-
симально активному обговоренні проекту», — закликав укра-
їнців Петро Порошенко.

14,7 млрд грн 
боргів дасть змогу погасити закон 

про реструктуризацію заборгованості 
комунальних підприємств за спожиті 

енергоносії

ЕКСКЛЮЗИВ. Заступник міністра охорони здоров’я  
Павло Ковтонюк розповів, які зміни чекають на нас 
наступного року

Як обрати  
сімейного лікаря 
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Стрічки про 
новітню історію 
країни завойовують 
вітчизняний 
кінопростір 

Що змінить у нашому 
житті ухвалена 
Кабміном Національна 
стратегія управління 
відходами

 АКТУАЛЬНО

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 15 листопада 2017 р. № 814-р 

Київ

Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення державних програм соціального захисту у 2017 році

Відповідно до частини шостої статті 102 Бюджетного кодексу України здійснити перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у 2017 році згідно з додатком.

Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від  15 листопада 2017 р. № 814-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у 2017 році
(тис. гривень)

Найменування  
місцевого бюджету

Субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на надан-
ня пільг та житлових субсидій на-
селенню на оплату електроенер-
гії, природного газу, послуг те-
пло-, водопостачання і водовід-
ведення, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та при-
будинкових територій), вивезен-
ня побутового сміття та рідких 

нечистот

Субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових суб-
сидій населенню на придбан-
ня твердого та рідкого пічно-

го побутового палива і скрапле-
ного газу

Субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на ви-

плату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, ін-
валідам з дитинства, дітям-ін-
валідам, тимчасової держав-

ної допомоги дітям та допомо-
ги по догляду за інвалідами I 

чи II групи внаслідок психічно-
го розладу

збільшення  
обсягу

зменшення  
обсягу

збільшення  
обсягу

зменшення  
обсягу

збільшення  
обсягу

Обласний бюджет:
Вінницької області 63 643,1 55 279,4 56 773,1
Волинської області 34 778,3 86 362,2
Дніпропетровської області 42 414,2 3 200,5 226 628,1
Донецької області 1 533,2 39 160,3
Житомирської області 36 191,9 8 228,6 45 364,1
Закарпатської області 3 984,8 33 100,6
Запорізької області 136 619,3 7 535,6 37 188,4
Івано-Франківської області 16 964,2 6 409,2 211 983,6
Київської області 82 481,8 9 763,2
Кіровоградської області 2 645,8 1 395,6 101 077,4
Луганської області 7 710,1 30 484,5
Львівської області 124 258,4 9 445,6 213 188,4
Миколаївської області 22 495,7 28 677,3
Одеської області 50 884,6 72 778,6 245 984,9
Полтавської області 15 128,3 84 641
Рівненської області 35 162,3 15 611,7 36 398,5
Сумської області 43 499,5 7 403,6 140 485,8
Тернопільської області 75 569 100 661,3
Харківської області 52 587,1 14 753,7 40 000
Херсонської області 31 395,9 3 887,3 104 000
Хмельницької області 15 081,7 16 740,6 83 363,8
Черкаської області 19 325,2 40 330,8
Чернівецької області 26 834,2 31 052,4
Чернігівської області 57 521 26 201,7 24 732,4
м. Київ 145 337,1 74 234,9
Усього 1 086 192,4 100 000 255 649,5 1 659 277,7 417 435,8

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 800-р 
Київ

Питання відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України у складі згід-

но з додатком.
Надати співголовам Організаційного комітету право затвердити його персональний склад та вносити у разі потреби до ньо-

го зміни.
2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забезпе-

чити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 листопада 2017 р. № 800-р
СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України
Віце-прем’єр-міністр, до компетенції якого належать питання релігії, співголова Оргкомітету
Заступник Глави Адміністрації Президента відповідно до розподілу обов’язків, співголова Оргкомітету (за згодою)
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міністр культури
Міністр освіти і науки
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник Міністра фінансів
Міністр внутрішніх справ

Заступник Голови Національної поліції — керівник патрульної поліції 
Міністр інфраструктури
Перший заступник Міністра культури
Державний секретар МЗС
Державний секретар МІП
Голова Держкомтелерадіо
Голова Київської міськдержадміністрації
Голова Київської облдержадміністрації
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента (за згодою)
Директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури
Представник Української православної церкви (за згодою)
Представник Української православної церкви Київського патріархату (за згодою)
Представник Української греко-католицької церкви (за згодою)
Представник Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (за згодою)
Режисер мистецького заходу (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 8 листопада 2017 р. № 800-р
ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення  
Київської Русі — України

1. Забезпечити підготовку та проведення заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України за участю пред-
ставників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, релігійних організацій, дипло-
матичного корпусу.

Мінкультури, МОН, МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації за участю христи-
янських конфесій.
Липень 2018 рік.

2. Забезпечити:
проведення лекцій, бесід і тематичних заходів, присвячених відзначенню 1030-річчя хрещення Київської Русі — України, у на-

вчальних закладах.
МОН, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади.
2018 рік;

проведення національно-патріотичних заходів для молоді, присвячених відзначенню 1030-річчя хрещення Київської Русі — 
України.

Мінмолодьспорт, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади.
2018 рік.

3. Сприяти:
висвітленню у засобах масової інформації заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України.

Держкомтелерадіо, МІП.
2018 рік;

участі представників зарубіжних релігійних центрів у заходах з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України.
Мінкультури за участю християнських конфесій, МЗС.
2018 рік;

проведенню релігійними організаціями молитовних та інших заходів з нагоди відзначення 1030-річчя хрещення Київської Ру-
сі — України, зокрема урочистого молебню біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру та у Національному 
заповіднику «Софія Київська».

Мінкультури, Київська міська держадміністрація.
Липень 2018 року.

4. Забезпечити:
підготовку та затвердження регіональних планів заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Січень — березень 2018 року;

публічну безпеку і порядок, безпеку громадян під час проведення заходів з нагоди відзначення 1030-річчя хрещення Київ-
ської Русі — України.

Національна поліція.
Липень 2018 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2017 р. № 817-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Управлінню державної охорони на 2017 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних при-
значень, передбачених Управлінню державної охорони на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл ви-
датків шляхом:

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 6601030 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управ-
ління державної охорони України» на 120,9 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 6601020 «Державна охорона органів державної влади та посадових 
осіб» на 1 879,6 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 6601020 «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» 
на 2 000,5 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету після погодження Управ-
лінням державної охорони перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 798-р 
Київ

Про віднесення будівель та споруд у м. Києві 
до сфери управління Міністерства молоді та спорту

Віднести будівлі (реєстраційні номери 1031668480000, 1033374680000) по вул. Мельникова, 48, та споруди (реєстраційний но-
мер 1170983180000) по вул. Мельникова, 46, у м. Києві до сфери управління Міністерства молоді та спорту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінченко А.С.) викликає в су-
дове засідання як відповідача Чіжевську Ірину Петрівну у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Артема, буд. 181-а, 56, м. Донецьк, Донецька область.
Судове засідання призначене на 24 листопада 2017 року о 09.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. 

Дніпровська, 135, каб. № 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-

глянута за її відсутністю.
Суддя А.С. Зінченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зінченко А.С.) викликає в су-
дове засідання як відповідачів Фесенка Тараса Анатолійовича, Фесенко Юлію Володимирівну у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Степна, буд. 87, м. Донецьк, Донецька область.
Судове засідання призначене на 24 листопада 2017 р. об 11.30 год. (резервна дата на 01 грудня 2017 

року об 11.30 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-

глянута за їх відсутністю.
Суддя А.С. Зінченко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає 
Фатьянова Олександра Миколайовича на 12 год. 
45 хв. 24 листопада 2017 року як особу, щодо 
якої розглядається клопотання про застосуван-
ня тимчасового арешту у справі № 760/23104/17 
(1-м/760/49/17).

Суддя В.В. Українець

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу № 234/15627/17 (провадження № 
2/234/5166/17) за позовом Багдевич (Шарипової) Ірини Юріївни, діючої в інтересах неповнолітніх Шарипової Оль-
ги Петрівни, Шарипової Євгенії Петрівни до Шарипова Петра Миколайовича, третя особа орган опіки та піклування 
Краматорської міської ради про позбавлення батьківських прав.

Викликається Шарипов Петро Миколайович, 28.04.1979 року народження, який проживає за адресою:  Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Крючковського, б. 76 на 21 листопада 2017 року о 09  годині 00 хвилин для участі у 
судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: До-
нецька область,  м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21. Суддя А.О. Чернобай. Вам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. 

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 05.03.1962 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 04 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071,  

м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О.О.
У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-

де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя О.О. Павленко

Розгляд цивільної справи № 128/1337/17 за 

позовом Публічного акціонерного товариства 

«Альфа-Банк» до Вельгуса Володимира Андрі-

йовича про стягнення заборгованості призначено 

на 24.11.2017 року на 14.00 год. в приміщенні Ві-

нницького районного суду за адресою: м. Вінни-

ця, вул. Винниченка, 29, суддя О.І. Бондаренко.

Суддя О.І. Бондаренко

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська 
(адреса суду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Петровського, буд.166) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться   24.11.2017 о 13:00 до 
Продченко Ірина Георгіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Дні-
пробудівська, буд. 29, кв. 36) справа № 209/2766/17, суд-
дя Лобарчук О. О.

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

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібрі-
ка, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

23.11.2017 о 08:00 до Іванова Світлана Валентинівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56541, Миколаївська обл., Вознесен-
ський р-н, с. Бузьке, вул. Лісна, буд. 38а) справа № 473/3748/17, 
суддя Лузан Л. В.

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.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Гудкова Анатолія Анатолійовича 
як відповідача по цивільній справі за позовом Федо-
ренка Олександра Євгеновича до Гудкова Анатолія 
Анатолійовича, третя особа: Тарасюк Тетяна Петрів-
на про визнання недійсним договору купівлі-прода-
жу квартири, яке відбудеться 19.02.2018 р. об 11.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й 
поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки справа буде розглядатися за наявними у 
справі доказами.

Суддя Піхур О.В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування:

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 22 лис-
топада 2017 року об 11:00 години до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній 
Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапського О.А. 
за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для ознайомлення із матеріала-
ми кримінального провадження, вручення повідомлень про підозру, обвину-
вального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також 
для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування:

 - Антоненков Олег Сергійович, 28.06.1965 року народження, громадя-
нин України, який зареєстрований за адресою: вул. Коробкова, 29, м. Се-
вастополь, Україна у кримінальному провадженні № 22017011000000011 від 
11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Богатиренко Сергій Васильович, 07.10.1978 року народження,  грома-
дянин України, який проживає за адресою: пр-т Перемоги, 49/22, м. Севас-
тополь, Україна у кримінальному провадженні   № 22017011000000014 від 
11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

Оболонський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Ан-
тюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 р.н. що обвинувачується 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України 
для розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівни-
цтва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинува-
ченням у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління про-
цесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, 
що проводять оперативно-розшукову діяльність, Головної військової 
прокуратури Генеральна прокуратура України Солошенка Ю.І. про здій-
снення спеціального досудового розслідування по кримінального про-
вадження № 42017000000001126 від 11.04.2017 року у судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11.30 годині 23 листопада 2017 року, в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потер-
пілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного від-
повідача та їх представників - статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесу-
альне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному прова-
дженні № 42017010000000093 за підозрою Янченка І.М. у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосовно 
вказаної особи зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомле-
ної підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297-5 
КПК України пропоную підозрюваному Янченку І.М. прибути разом із 
своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 22.11.2017 по 24.11.2017 
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії, а саме до 
прокурора відділу Барцицької І.О.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібра-
ні під час досудового розслідування докази достатніми для складан-
ня обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримі-
нальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання об-
винувального акту.

У зв’язку з цим інформуємо, що зазначений вище підозрюваний мо-
же ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з 
можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 
2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 
КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження (4 томи), 
пропонуємо зазначеному вище підозрюваному прибути разом із своїм 
захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. 
Ділова, 24, перший поверх) у період з 22.11.2017 по 24.11.2017 включ-
но (з 09:00 по 18:00) для проведення процесуальних дій, у тому чис-
лі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку 
ст. 290 КПК України, а саме до прокурора відділу Барцицької І.О.

Разом з цим пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 
КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним прова-
дженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповід-
ним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви ма-
єте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні - про-
курору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням наймену-
вання таких матеріалів.

Болградський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68702, Одеська обл., 
м. Болград, вул. 25 Серпня, 192) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
29.11.2017 о 13:30 до Линкевич Зоя Омелянівна (останнє відоме місце реєстрації: 
68702, Одеська обл., м. Болград, вул. Леніна, буд. 42, кв. 1) справа № 497/1511/17, 
суддя Кодінцева С. 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.

Заліщицький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 48664, Тернопільська 
обл., м. Заліщики, вул. Лисенка, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

24.11.2017 о 09:00 до Гумен Михайло Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 48686, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Щитівці) справа № 597/929/17, суд-
дя Дудяк С. В.

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

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

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30000, 
Хмельницька обл., м. Славута, вул. Миру, 16) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  24.11.2017 о 08:00 до Яцюк Тетяна Валентинівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Сокола, буд. 
12, кв. 33) справа № 682/2944/17, суддя Зеленська В. І.

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.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69104, Запорізь-
ка обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться   24.11.2017 о 14:30 до Багмут Наталія Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандра Говорухи, буд. 28, кв. 53) справа № 333/4364/17, суддя Наумова І. Й.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

24.11.2017 о 08:30 до Кожевніков Олександр Анатолійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Кравченко, 
буд. 2, кв. 55) справа № 185/6954/17, суддя Зінченко А. С.

30.11.2017 о 09:00 до Савчук Вадим Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 6, кв. 
33) справа № 185/6967/17, суддя Зінченко А. С.

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

Варвинський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17600, Чернігів-
ська обл., смт Варва, вул. Шевченка, 40) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

23.11.2017 о 08:30 до Пархоменко Валентина Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 17612, Чернігівська обл., Варвинський р-н, с. Озеряни, вул. 
Щорса, буд. 35) справа № 731/438/17, суддя Савенко А. І.

23.11.2017 о 08:30 до Нестеренко Анатолій Вікторович (останнє відоме місце 
реєстрації: 17642, Чернігівська обл., Варвинський р-н, с.Кухарка, вул. Централь-
на, буд. 24, кв. 5) справа № 731/437/17, суддя Савенко А. 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 належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. 

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Гаврилюк Ігоря Івано-
вича як обвинуваченого на 14 год. 00 хв. 29 листопада 2017 року у спра-
ві за обвинуваченням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції ЗУ № 1183-VII від 08.04.2014 
року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя М.Г. Сазонова
Артемівський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу № 219/10418/2017 
за позовом ПАТ «Ощадбанк» до Цис Олега Вікторо-
вича про стягнення суми заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Цис Олег Вікторович, 
21.05.1970 р.н., який зареєстрований: м. Єнакієве, 
вул. Єрмішина, 2/1, Донецької області, викликаєть-
ся у судове засідання на 24 листопада 2017 року на 
08 год. 20 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Харченко О.П.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

21.11.2017 о 09:30 до Ведяпіна Ілона Олегівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 39803, Полтавська обл., м. Горіш-
ні Плавні, вул. Миру, буд. 9, кв. 47) справа № 534/1173/17, 
суддя Куц Т. О.

04.12.2017 о 13:20 до Смолянінов Микола Леонідо-
віч (останнє відоме місце реєстрації: 39800, Полтавська 
обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 8, кв. 324) справа  
№ 534/1550/17, суддя Солоха О. 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. 

Приазовський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 72400, Запорізька обл., смт Приазовcьке, вул. Пушкіна, 
5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

22.11.2017 о 14:00 до Смирнов Дмитро Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72401, Запорізька обл., смт 
Приазовське, вул. Фрунзе, буд. 206) справа № 325/1570/17, 
суддя Апалькова О. М.

22.11.2017 о 13:00 до Мануїлов Владислав Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72400, Запорізька обл., 
Приазовський р-н, с. Степанівка Друга, вул. Миру, буд. 9) 
справа № 325/1569/17, суддя Апалькова О. М.

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.

Дворічанський районний суд Харківської області 
викликає Чилякова Дмитра Леонтійовича, 1983 р. н., 
останнє відоме місце реєстрації: Харківська обл., Дво-
річанський р-н, с. Колодязне, вул. 8-го Березня, 21, 
як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 618/843/17 (провадження №2/618/268/17) за позо-
вом Гнатченко Тетяни Іванівни, Чилякової Олени Ми-
колаївни про визнання особи такою, яка втратила пра-
во користування житловим приміщенням, призначене 
на 28.11.2017 р. о 09.30. Судове засідання відбудеться 
в залі №1 приміщення Дворічанського районного су-
ду Харківської обл. за адресою: Харківська обл., смт 
Дворічна, вул. Осіння, 1. За неможливості явки відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки. У разі неявки відповідача до суду в зазначений 
день і час без поважних причин, неповідомлення про 
причини неявки, справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідача на підставі наявних доказів з постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя Є.А. Рябоконь
Уманський міськрайонний суд Черкаської області викли-

кає в судове засідання як відповідача Фокіна Віктора Євгені-
йовича, жителя: м. Умань, вул. Володимирська, 31/1, кв. 3 по 
справі № 705/2311/17 за позовом Конько Андрія Михайлови-
ча, Конько Катерини Іванівни, Фокіної Оксани Андріївни, Са-
ранської Марини Андріївни, Фокіна Кирила Вікторовича до 
Фокіна Віктора Євгеновича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 23 листопада 2017 року о 
09 год. 15 хв. в приміщенні Уманського міськрайонного суду 
за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без ва-
шої участі.

Суддя К.Г. Ребрина

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Узік Сергій Вікторович, 19.01.1971 

року народження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України викликається 22 листопада 
2017 року о 10 годині 00 хвилин, до старшого слідчо-
го в особливо важливих справах Генеральної проку-
ратури України Гамора Андрія Івановича, за адресою: 
м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. № 2101 (тел.: 044 
200 56 72) для проведення слідчих та процесуаль-
них дій за його участю у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003923 від 15.12.2016 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка Костарнова Олександра Владиславів-

на, 15.02.1989 р.н., що зареєстрована та проживає за 
адресою: АР Крим, смт Новоозерне, вул. Морська, 
буд. 11, кв. 2, відповідно до вимог статей 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 23.11.2017 ро-
ку до військової прокуратури Вінницького гарнізону 
за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (теле-
фон: 0432-61-23-57), для відкриття стороні захис-
ту в порядку ст. 290 КПК України матеріалів кримі-
нального провадження № 42016020420000244 від 
07.11.2016, за підозрою Вас у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та 
ознайомлення з ними.

Молодих Олена Юріївна та Молодих Давид Гурамович, 
останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська об-
ласть, м. Покров, вул. Горького, 27/6 викликаються до Ор-
джонікідзевського міського суду Дніпропетровської облас-
ті як відповідачі по цивільній справі за позовом виконавчого 
комітету Покровської міської ради Дніпропетровської облас-
ті до Молодих О.Ю., Молодих Д.Г. про визнання осіб такими, 
що втратила право на користування житловим приміщенням 
у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без по-
важних причин. Судове засідання відбудеться о 08 годині 00 
хвилин 24 листопада 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), 
вул. Торгова, 37. У разі неявки відповідачів до суду справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Гришина Євгена Ген-
надійовича у судове засідання, що відбудеться о 09 годині 30 хвилин 21 листопада 2017 
року за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивіль-
ній справі № 278/2170/17 за позовом Гришиної Дар’ї Вікторівни про розірвання шлюбу.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийнят-
тя участі у судовому засіданні. Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріа-
лами справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свід-
ків, витребування письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу за-
вчасно до дати визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати свої оригінали до-
кументів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів 
завірених у встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашій від-
сутності, за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» до Козлова Олександра Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Козлов Олександр Володимирович (зареєстрований за 
адресою: 83000, м. Донецьк, пр. Ленінський, 1а/56), викликається на 24 лис-
топада 2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнахо-
дження чи місце роботи яких невідоме, викликаються в суд через оголошення у 
пресі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О.Г. Геря

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, 
вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом AT «Ощад-
банк» до Бєльських М.Б., Бєльських С.С. про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі:
Бєльських Максим Борисович, 08.05.1981 року народження, місце 

реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 
17, кв. 67.

Бєльських Світлана Сергіївна, 20.07.1982 року народження, місце ре-
єстрації: м. Донецьк, вул. Касаткина, буд. 31.

Справу призначено до розгляду на 11.40 годину 22 листопада 2017 
року.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя Дочинець С.І.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Відрашко Гізелу Володи-
мирівну, 04 травня 1988 року народження, місце реєстрації якої по м. Ки-
єву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Київ, пров. Радянський, 33/8 як відповідачку по цивільній справі за 
позовом Відрашко Володимира Петровича до Відрашко Гізели Володими-
рівни, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної в м. Киє-
ві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів на утримання дитини, яке відбудеться під головуванням суд-
ді Коренюк A.M. о 10 год. 15 хв. 21 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідачка Відрашко Гізела Во-
лодимирівна вважається повідомленою про час та місце розгляду справи.

Суддя А.М. Коренюк

Гусятинський районний суд Тернопільської області ви-
кликає як відповідача Дмитрину Сергія Володимировича, 
17.09.1984 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання якого: с. Юринці, Городоцького району, Хмельниць-
кої області в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Дмитрини Лариси Василівни до Дмитрини Сергія Во-
лодимировича про стягнення аліментів, яке відбудеться об 
11.30 год. 27 листопада 2017 року в приміщенні залу суду за 
адресою: селище Гусятин, вул. Героїв Майдану, 7. В разі ва-
шої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у ва-
шій відсутності.

Суддя Т.М. Цвинтарна

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду пе-
ребуває цивільна справа № 359/1898/17 за позовом Буга-
єнко Марини Григорівни до Мирненської сільської ради та 
інших про визнання права власності на земельну ділянку. 
У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Бугаєнка Іва-
на Михайловича у судове засідання. Розгляд вищезазначе-
ної справи відбудеться о 15 годині 00 хвилин 27 листопада 
2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Со-
тні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є.О.

Шидловський Сергій Мико-
лайович, Деснянський районний 
суд м. Києва (м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-в, каб. 11) повтор-
но викликає вас у судове засідан-
ня на 29.11.2017 року о 15 год. 45 
хв. для участі у розгляді цивільної 
справи за позовною заявою ПАТ 
«Укрсоцбанк» до Шидловського 
Сергія Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості. У разі вашої не-
явки справу буде розглянуто без 
вашої участі.

Суддя О.М. Панченко
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Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійови-
ча, 22.02.1974 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. 
Кірова, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 листопада 2017 року о 16 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який засвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає як об-
винувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5, 
кв. 91) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
29 листопада 2017 року о 17 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який засвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає як об-
винувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 листопа-
да 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає як обви-
нуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 
року народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 29 листо-
пада 2017 року о 16 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який засвідчує особу.

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

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

Суддя О.О. Павленко

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання як відповідача гр. Хом’якова 
Сергія Олександровича, 12 березня 1984 року народжен-
ня, в справі № 703/2605/17, № 2/703/1443/17 за позовом 
Хом’якової Катерини Олександрівни до Хом’якова Сер-
гія Олександровича про збільшення розміру аліментів 
на неповнолітню дитину, яке відбудеться 18 грудня 2017 
року о 08 год. 15 хв., за адресою: м. Сміла, Черкаська об-
ласть, вул. Пилипа Орлика, 15. Суддя В.О. Прилуцький.

Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розгляда-
тися без участі відповідача.

Оголошення про виклик відповідача відповідно до ст. 
74 ЦПК України вважається належним повідомленням.

Суддя В.О. Прилуцький

Димитровський міський суд Донецької облас-
ті (Донецька область, м. Мирноград, вул. Централь-
на, буд.73) викликає Уляшева Олександра Єгорови-
ча, 10.08.1958 року народження як відповідача у ци-
вільній справі № 2/226/772/2017 за позовом до ньо-
го Уляшевої Олени Володимирівни про розірван-
ня шлюбу на 09.00 год. 08.12.2017 р. У разі неявки 
у судове засідання справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І.В. Петунін

Шполянський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 05.12.2017 р. о 08.30 год. призначено роз-
гляд цивільної справи № 710/1093/16-ц за позовом Бато-
ри Олени Василівни до Буртівської сільської ради, Лаптє-
ва Олексія Васильовича про визнання права власності на 
нерухоме майно за набувальною давністю.

Лаптєв Олексій Васильович викликається в суд як від-
повідач.

У разі неявки останнього в судове засідання справу 
буде розглянуто у його відсутність. Адреса суду: вул. Со-
борна, 36-б, м. Шпола, Черкаська область.

В.о. голови суду Н.П. Побережна

Оржицький районний суд Полтавської облас-
ті викликає як відповідача Єремеєву Тетяну Іллівну, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: 
смт Новооржицьке, вул. Молодіжна, 1, кв. 3 у судове 
засідання по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Єремеєвої Тетяни Іллівни про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 13 грудня 2017 
року о 08 годині 40 хвилин в приміщенні Оржицько-
го районного суду Полтавської області (адреса: смт 
Оржиця, вул. Центральна, 74 Полтавської області).

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

Суддя Гришко О.Я.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Соломка Л.В., останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Ващенка, 3, кв. 358 в су-
дове засідання, яке відбудеться 27 листопада 2017 
року об 11 год. 00 хв. під головуванням судді Ан О.В. 
(зал с/з № 22, вул. Грушевського,17, м. Вінниця), у 
цивільній справі № 127/17466/17 за позовом ПАТ 
«Кредобанк» до Музира Є.О., Соломко Л.В. про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки, у випадку не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута без 
участі відповідача.

Суддя Ан О.В.

Рахівський районний суд викликає як відповіда-
ча Варга Олену Флорівну, мешканку: с. Верхнє Водя-
не, вул. Комарова, № 21 Рахівського району Закар-
патської області, по цивільній справі № 305/1479/17 
за позовом Дерда Василя Івановича до Варги Васи-
ля Андрійовича, Варга Олени Флорівни про визнання 
договору купівлі-продажу дійсним на 23 листопада 
2017 року о 10.30 годин за адресою: м. Рахів, вул. 
Карпатська, № 15.

Просимо з’явитися до суду у вищевказаний день 
та час. В разі неявки відповідачів, буде винесена 
ухвала про заочний розгляд справи, або справа буде 
розглядатися за наявними матеріалами.

Суддя В.Е. Ємчук

Долинський районний суд Кіровоградської облас-
ті викликає на 09.00 годину 01 грудня 2017 року як 
відповідача Попенка Василя Григоровича (останнє 
місце проживання за адресою: вул. Нова, 86, кв. 101, 
м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська 
області) у цивільній справі за позовом ПАТ «Укр-
соцбанк» до Попенка В.Г. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Справа розглядати-
меться суддею Баранським Д.М. У разі неявки відпо-
відача у справі може бути ухвалено заочне рішення.

Суддя Д.М. Баранський

Красилівський районний суд Хмельницької облас-

ті повідомляє: 04.12.2017 року о 10 годині відбудеть-

ся розгляд справи № 677/1178/17 за позовом Орга-

ну опіки та піклування Красилівської РДА до Купчик 

Олесі Валентинівни про позбавлення батьківських 

прав.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки справу 

буде розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя Л.М. Боголюбова

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької об-
ласті (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31) роз-
глядає цивільну справу за позовом Смирнова Володими-
ра Олександровича, Смирнової Ольги Володимирівни до Сі-
денка Володимира Володимировича, третя особа: Ломано-
ва Лілія Валентинівна, Олександрійська універсальна товар-
на біржа, про визнання дійсним біржового контракту - дого-
вору купівлі-продажу № АМ-19 від 16.10.2001 року. Відпові-
дач Сіденко Володимир Володимирович викликається на 04 
грудня 2017 року на 09:00 годину до суду в кабінет № 10 з 
паспортом для участі у розгляді справи. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Томілін О.М.

Звенигородський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання Леженіну Зінаїду Сер-
гіївну, Карпачова Олексія як відповідачів в цивіль-
ній справі за позовом Карпачової Тетяни до Лежені-
ної Зінаїди Сергіївни, Карпачова Олексія про усунен-
ня перешкод у користуванні жилим приміщенням та 
визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування, яке відбудеться 01 грудня 2017 року о 12.30 
годині в приміщенні Звенигородського районного 
суду Черкаської області за адресою: Черкаська обл., 
м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12а. У разі неявки 
до суду справа буде розглянута на підставі наявних 
у ній доказів згідно ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Гончаренко

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Хоцінську Тетяну Богданівну, останнє відоме міс-
це реєстрації за адресою: 46000, с. Буряківка, Залі-
щицький район, Тернопільська область як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Хоцінської Йосифи Адамівни до Хоцінської Тетя-
ни Богданівни про визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування житловим приміщенням. 
Справа призначена на 09 год. 30 хв., 27 листопада 
2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, 
кабінет № 5.

Суддя Войтун О.Б.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у 
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Державно-
го підприємства «Національна енергетична компанія «Укре-
нерго» в особі відокремленого підрозділу «Південна елек-
троенергетична система»» до Макаревич Оксани Миколаїв-
ни, треті особи: Комадитне товариство Науково-впроваджу-
вальна фірма «Нові технології», відділ у Каховському райо-
ні Головного управління Держгеокадастру у Херсонській об-
ласті, про встановлення права земельного сервітуту, викли-
кає як відповідачку Макаревич Оксану Миколаївну. Судове 
засідання відбудеться 05 грудня 2017 року об 11.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелі-
топольська, 172, каб. № 27. В разі неявки у судове засідан-
ня відповідача слухання справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Г.В. Подіновська

Червоноградський міський суд Львівської області викликає як відповідача Коваль 
Ольгу Миронівну в судове засідання у справі за позовом Коваля Романа Вікторовича до 
Коваль Ольги Миронівни (третя особа: Орган опіки та піклування виконавчого комітету 
Червоноградської міської ради Львівської області) про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів, яке відбудеться 05.12.2017 року о 12.30 год. у приміщенні суду 
за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Кріль М.Д.
У випадку неявки відповідачки відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України суд розгляда-

тиме справу у його відсутності на підставі наявних у матеріалах справи даних та доказів.
Суддя М.Д. Кріль

Старобільський районий суд Луганської області викликає у судові засідання з 
розгляду цивільних справ як відповідача: за позовом Путря Світлани Тимівни про 
розірвання шлюбу у справі № 2/431/1535/17, як відповідача:

Путря Олександра Олександровича, який мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Київська, буд 1; 

розгляд справи відбудеться 24 листопада 2017 року о 09 годині 10 хв., в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38. У разі 
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.Ю. Колядов

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 24 жовтня 2017 року по цивільній справі № 426/12624/17 за 
позовом Бєлоусова Володимира Івановича до Бєлоусової Антоніни Пе-
трівни про розірвання шлюбу було винесено заочне рішення про задо-
волення позовних вимог позивача.

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

Суддя С.М. Скрипник

Старобільський районний суд Луганської області розглянув цивільну 
справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія»» до Мицик Володимира Леонідови-
ча про стягнення заборгованості, провадження № 2/431/2526/15 спра-
ва № 431/4909/15-ц.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України: заочне рі-
шення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути 
подана протягом десяти днів з дня отримання копії.

Суддя В.Ю. Колядов

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає як відповіда-
ча Янакі Іона по цивільній справі № 486/1193/17 за позовною заявою Чумак Ва-
лентини Володимирівни до Янакі Іона, третя особа: Янакі Ірина Олександрівна, 
про усунення перешкод в користуванні власністю, шляхом визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 28.11.2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 
Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, зал судо-
вих засідань № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа розглядатиметься за йо-
го відсутності на підставі наявних матеріалів.

Суддя О.Д. Франчук

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Райтбург Олену Юріївну про 
те, що судове засідання у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Райтбург 
О.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться у при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з.  
№ 6) під головуванням судді Васильченка О.В. 25 січня 2018 року о 15 год. 30 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Представник повинен 
мати при собі довіреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа буде розгляну-
та за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. Васильченко

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає заінтересовану особу Правдіну Олену Володими-
рівну (м. Ровеньки, Луганська область) у справі за зая-
вою Правдіна Віталія Олександровича про відновлення 
втраченого судового провадження в частині винесеного 
судового рішення у цивільній справі за позовом Правді-
ної Олени Володимирівни до Правдіна Віталія Олексан-
дровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 16 годину 00 хвилин 
26 грудня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідачів Кузьміну Анастасію Дмитрівну, Кузьмі-
на Костянтина Федоровича (останнє відоме місце проживан-
ня: Полтавська область, м. Лубни, вул. Лермонтова, 12) в судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Степури Ігоря Ві-
кторовича до Кузьміної Анастасії Дмитрівни, Кузьміна Костян-
тина Федоровича про визнання права власності за набуваль-
ною давністю.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2017 року о 13 год. 
15 хв. в приміщенні Лубенського міськрайонного суду Пол-
тавської області за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17, 
Полтавської області.

Явка відповідачів в судове засідання є обов’язковою. В ра-
зі неявки в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

Суддя Ю.А. Іващенко

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України При-
морський районний суд м. Одеси (суддя Ільчен-
ко Н.А.) викликає в судове засідання як відповіда-
ча Фрігу Галину Леонідівну як законного представни-
ка Карапетяна Арсена Савеловича по цивільній справі  
№ 522/16739-ц за позовом Приходько Лілії Леонідівни 
до Фріги Девіда Павловича, Фріги Галини Леонідівни як 
законного представника Карапетяна Арсена Савелови-
ча, третя особа: Приморський районний відділ у м. Одесі 
ГУДМС України в Одеській області, про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться 23.11.2017 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної осо-
би, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н.А. Ільченко

Ковпаківський районний суд м. Суми 
викликає як відповідача Шабдінова Ракіне 
Шукейрівну у цивільній справі за позовом 
Копиці Олексія Івановича до Шабдінова 
Ракіне Шукейрівни, третя особа: Служба у 
справах дітей Сумської міської ради про 
стягнення аліментів та позбавлення бать-
ківських прав у судове засідання, яке від-
будеться 30.11.2017 року о 13.15 годині 
за адресою: м. Суми, вул. Першотравне-
ва, 12, зал № 16. У разі неприбуття у судо-
ве засідання відповідача суд може ухва-
лити рішення на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Засідання суду відбудеться 30.11.2017 
року о 13.15 год. за адресою: м. Суми, 
вул. Першотравнева, 12, каб. 16.

Суддя М.М. Косолап

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Лукашева Іго-
ря Михайловича як обвинуваченого на 15 год. 30 хв., 29 листопада 
2017 року у справі за обвинуваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 
13.06.1962 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції ЗУ 
№ 1183-VII від 08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя М.Г. Сазонова

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна 
справа за позовом Федоренко Оксани Василівни до Гудкова Анатолія Анатолійовича, 
треті особи: Федоренко Євген Олександрович, Федоренко Олександр Євгенович, При-
ватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області Щур 
Олег Іванович, Павлів Юлія Вікторівна, Терещенко Олександр Денисович, Тарасюк Те-
тяна Петрівна, Приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Ки-
ївської області Лазоренко Лідія Євгенівна, Приватний нотаріус Київського міського но-
таріального округу Криворучко Віктор Петрович про визнання недійсним договору ку-
півлі-продажу. Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 28 лютого 2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у Шевченківському районному суді м. Києва (адреса суду: м. 
Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409). Суд викликає у судове засідання Гудкова Ана-
толія Анатолійовича як відповідача. 

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 
наявними матеріалами.

Суддя О.Ф. Малинников

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суд-
дя Білоусова O.М., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, каб. № 506) 05 грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин бу-
де розглядатися цивільна справа за позовом Кузнецової Вікторії 
Петрівни до Кузнецова Олександра Юрійовича, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської місь-
кої ради, про позбавлення батьківських прав та збільшення роз-
міру аліментів.

В судове засідання викликається як відповідач Кузнецов Олек-
сандр Юрійович. У разі неявки відповідача справа буде розгляну-
та за наявними у справі матеріалами.              

 Суддя О.М. Білоусова

Посвідчення  

учасника бойових дій, 

№ 119073, видане на ім’я  

Ільніцького  

Павла Юрійовича, 

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1  +6 Черкаська -2  +3 +1  +6
Житомирська +2  -3 +1  +6 Кіровоградська 0  +5 +1  +6
Чернігівська +2  -3 +1  +6 Полтавська -2  +3 +1  +6
Сумська +2  -3 +1  +6 Дніпропетровська 0  +5 +5  +10
Закарпатська +2  -3 +1  +6 Одеська +1  +6 +5  +10
Рівненська +2  -3 +1  +6 Миколаївська +1  +6 +6  +11
Львівська +2  -3 0  +5 Херсонська +1  +6 +8  +13
Івано-Франківська +2  -3 0  +5 Запорізька +1  +6 +7  +12
Волинська +2  -3 +1  +6 Харківська -1  +4 +7  +12
Хмельницька +2  -3 +1  +6 Донецька 0  +5 +7  +12
Чернівецька -1  -6 0  +5 Луганська -1  +4 +7  +12
Тернопільська +2  -3 0  +5 Крим +1  +6 +9  +14 
Вінницька -2  +3 +1  +6 Київ 0  +2 +4  +6
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ФОТОФАКТ

В Опішному лунає 
голос Трипілля

Жанна НЕВКРИТА  
для «Урядового кур’єра»

ВИСТАВКА. Цим експонатам історія відміряла майже 6 тисяч ро-
ків. Час узяв їх на могутні плечі й доніс до сучасності — в Музеї мис-
тецької родини Кричевських в Опішному триває виставка трипіль-
ської кераміки з колекції Національного музею-заповідника україн-
ського гончарства.

Експозиція представила понад 50 творів кераміки трипільської до-
би, знайдених під час археологічних розкопок поселення Бернашів-
ка-2 поблизу однойменного села на Вінниччині, у 1989–1991 та 1993 
роках. Було розкопано сім житлових споруд, що розміщувалися кіль-
кома півколами. Матеріали з розкопок зберігаються у фондах Націо-
нального музею-заповідника українського гончарства та Інституту ар-
хеології НАН України.

На виставці представлено частину знахідок, зокрема горщики, 
миски, цілі посудини та їхні фрагменти. Експонати пройшли первинну 
консервацію й реставрацію в польових умовах. Це забезпечило збе-
реження їхньої автентичності з мінімальним втручанням. Лише деяких 
із них торкнулася рука реставраторів.

Археологічні знахідки доби Трипілля (IV — початок ІІІ тисячоліття 
до н.е.) — унікальні експонати. Власністю на них може похвалити-
ся невелика кількість українських музеїв. Тому виставка в Опішно-
му — вагома подія для багатьох поціновувачів культурної спадщини.

Виставка в Запоріжжі ілюструє боротьбу  
за незалежність

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ВИТОКІВ. З нагоди 
відзначення Дня гідності та 
свободи за сприяння Запо-
різької обласної влади в міс-
цевому краєзнавчому музеї 
відкрилася музейна експо-
зиція «Народна війна», ство-
рена київським товариством 
«Меморіал» ім. Василя Сту-
са і Громадянським інститу-
том історичної пам’яті. Стен-
ди розповідають про тер-
нисті шляхи національно-ви-
звольної боротьби україн-
ського народу: від створен-
ня Центральної Ради до Го-
лодомору 1932—1933 років.

На презентацію завітав 
поет, Герой України, один 
з лідерів Народного руху 
України у 1990—1992 роках, 
голова Української всесвіт-
ньої координаційної ради 
Дмитро Павличко. Його жи-

ве слово надихало на бо-
ротьбу за волю кілька поко-
лінь українців. Видатний ми-
тець перебуває в Запоріж-
жі на запрошення місцевого 
національного університету.

«Бачимо найціннішу і най-
дорожчу частину нашої істо-
рії, — сказав Дмитро Пав-
личко. — Минулого століття 
Україна кілька разів прого-
лошувала незалежність, але 
зазнавала поразки. У 1991 
році мені пощастило брати 
участь в епохальному голо-
суванні Верховної Ради. Уся 
наша історія та сучасність 
пов’язані з революційними 
подіями 1917—1921 років — 
однією з перших спроб укра-
їнців заявити про себе як 
про окрему сильну націю і 
дати відсіч російським агре-
сорам.

Експонати розповідають 
про народний спротив біль-
шовицькій окупації, який 

тривав на українських зем-
лях багато років після по-
разки державницьких сил. 
Зокрема у 1921 році тери-
торію України було поділе-
но на п’ять похідних груп і 
25 округів, у кожному з яких 
діяли військова та підпіль-
ні організації. Боролися про-
ти загарбників і жителі запо-
різького краю. Архіви СБУ 
свідчать, що в 1919 році на 
боротьбу піднялися жите-
лі Верхньої Хортиці й сусідніх 
сіл, зокрема села Нововаси-
лівка, болгарських та албан-
ських колоній Приазовського 
району. Наприкінці 1920-го — 
на початку 1930-х років про-
ти вилучення хліба повста-
ли селяни Пологівщини, Ми-
хайлівщини, Мелітопольщи-
ни, кілька тижнів тривали 
протести у селі Широке За-
порізького району.

Заступник директора де-
партаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій 
з громадськістю Запорізь-
кої ОДА Олександр Зубчен-
ко розповів, що виставку пе-
редали запоріжцям громад-
ська організація «Труханів-
ська січ» та Київський осе-
редок Товариства сприян-
ня обороні України. Облас-
на виконавча влада разом 
з науковцями активно пра-
цює над відтворенням по-
дій 1917—1921  років у за-
порізькому краї, встанов-
ленням пам’ятних знаків на 
честь вільного козацтва, 
учасників антибільшовиць-
ких селянських повстань, 
вояків армії Нестора Махна, 
наших земляків, які не кори-
лися сталінській колективі-
зації та продрозверстці.

Виставка «Народна війна» 
працюватиме в обласному 
краєзнавчому музеї кілька 
тижнів, а потім помандрує  
районами області.

СИЛА І СПРИТНІСТЬ. У суботу в  чеському Пльзені завершується  
чемпіонат світу з пауерліфтингу. Як завжди успішно виступають на 
змаганнях найвищого рівня українські спортсмени: здобувають меда-
лі та  встановлюють  світові рекорди.

Зокрема одна з найтитулованіших  пауерліфтерок чотириразова 
чемпіонка Всесвітніх ігор Лариса Соловйова (на знімку ліворуч) під-
твердила титул найсильнішої в світі. Вона стала кращою в категорії 
до 63 кг з результатом 607,5 кг. Окрім того, українка стала кращою в 
жимі лежачи та присіданні, а також здобула «мале срібло» зі станової 
тяги. Чемпіоном світової першості став і Андрій Наньєв (фото вгорі). 
Він був кращим у ваговій категорії до 83 кг. За сумою  трьох вправ ат-
лет підняв 932,5 кг. Крім того, в активі Наньєва «мале золото» у жимі 
лежачи і «мале срібло» в присіданні. Рекордсменкою світу в  жимі ле-
жачи  стала Тетяна Мельник, яка зі 178,5 кг виборола «золото» у ва-
говій категорії  72 кг. Дмитро Семененко (в.к. 105 кг) — чемпіон сві-
ту із сумою 1090 кг та рекордсмен у присяді із результатом 445,5 кг.

А надія вітчизняного пауерліфтингу Олександр Рубець (в.к. 105 
кг) посів  друге місце та встановив світовий рекорд серед юніорів — 
1079,5 у сумі, рекорд Європи серед юніорів у жимі лежачи — 290 кг та 
юніорський рекорд світу в присяді — 433 кг.
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Навіть не віриться, що цим експонатам майже шість тисяч 
років
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