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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 листопада 2017 року
USD 2691.3646 EUR 3196.5337 RUB 4.5981 / AU 346957.27 AG 4588.78 PT 251104.32 PD 270482.14

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Павло Розенко: 
«Позаяк з 1 грудня 

відбудеться підвищення 
прожиткового мінімуму, 

зростуть і відповідні 
соціальні виплати людям 

з інвалідністю — це 
близько 10 видів 

виплат».

Підприємства 
інвестують у розвиток 

СТАТИСТИКА. Українські підприємства впродовж січня — ве-
ресня поточного року освоїли 259,5 мільярда гривень капіталь-
них інвестицій, що на 20,7% перевищує торішні показники. Дані 
Державної служби статистики свідчать, що понад 70% усіх вкла-
день становлять власні кошти підприємств. Основними напря-
мами інвестування стали машини, обладнання, транспортні за-
соби, будівлі й споруди. «На капітальний ремонт активів спрямо-
вано 20,6 мільярда гривень», — йдеться у повідомленні Держ-
стату.

У галузевому розрізі найбільше у розвиток вкладали підпри-
ємства промисловості (33,6%), сільського господарства (15,8%) 
та будівництва (13%). У промисловому розрізі найактивніше ка-
пітальні інвестиції освоювали підприємства видобувної промис-
ловості, переробки, металургії, постачання електроенергії й га-
зу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ. Серед регіонів лідером за показни-
ком освоєння капітальних вкладень залишається Київ, який аку-
мулював 29,6% загального обсягу капітального інвестування.

1 млрд дол. 
товарообігу — таке завдання на 

найближчу перспективу ставлять 
перед собою глави українського та 

грузинського урядів  

АКТУАЛЬНО. Заколоти і розбірки серед верхівки 
самопроголошених адміністративних утворень на сході 
країни наближають їхній крах

луганський путч: 
причини й наслідки

Віце-прем’єр-міністр про підвищення соціальних допомог, 
розмір яких залежить від прожиткового мінімуму
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Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про підготовку 
та відзначення 100-річчя з часу 
проведення першого Курултаю 
кримськотатарського народу»

Що єднає українське 
суспільство? 
Найбільше людям 
болить війна на 
Донбасі й корупція 

СОЦОПИТУВАННЯ 
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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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвину-
ваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Фруктова, 1-б) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 05 грудня 2017 року о 14 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 19, під головуванням 
судді Бородія В.М.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бородій В.М.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалі-
зації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпе-
ки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти 
ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на заку-
півлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правила-
ми закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14407-
127-GOODS-1):

«Реконструкція системи регулювання турбіни  
К-1000-60/3000»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах 
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР 
http://ebrd.com. Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 
277-79-87, +380 (44) 206-97-97.

E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Орджонікідзевський районний суд м. Хар-
кова викликає Губіна Владислава Валерійо-
вича, 08.12.1974 року народження, як об-
винуваченого на 15.00 годину 04.12.2017 
року по кримінальному провадженню  
№ 644/5100/17; № /п 1-кп/644/552/17 у відно-
шенні Губіна Владислава Валерійовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 5 ст. 191. ч. 1 ст. 366 КК України. Міс-
цезнаходження суду: м. Харків, просп. Архі-
тектора Альошина, 7. каб. № 23.

Суддя Г.В. Матвієвська

Южноукраїнський міський суд Миколаївської 
області викликає в судове засідання на 14 груд-
ня 2017 року на 11 годину 00 хвилин за адре-
сою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, 
вул. Дружби народів, 3-А, до судді Волкової О.І. 
як відповідача Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Термоелектро-Україна» по цивіль-
ній справі № 486/930/17 за позовом Терещенка 
Сергія Олександровича до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Термоелектро-Україна» 
про визнання договору удаваним правочином та 
стягнення суми несплаченої за договором заро-
бітної плати.

В разі неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними матеріала-
ми справи.

Суддя О.І. Волкова

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 109 КК України Фука Євгенія Михайловича, 
25.01.1984 року народження, який зареєстрований 
за адресою: місто Тернопіль, вул. Лесі Українки, 29, 
кв. 36, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
09 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Фука Є.М. у судове 
засідання оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін

Олександрівський районний суд Кірово-
градської обл. (адреса суду: 27300, Кірово-
градська обл., смт Олександрівка, вул. Ра-
дянська, 21) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбу-
деться  01.12.2017 о 09:00 до Ковтун Юлія 
Леонідівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 27324, Кіровоградська обл., Олександрів-
ський р-н, с. Івангород, вул. Шевченка, буд. 
198, кв. 2) справа № 397/1360/17, суддя Ми-
рошниченко Д. В.

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

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 07.08.2012 р., а са-
ме: квартира, яка знаходиться за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Дубравна (Ді-
бровна), буд. 242, кв. 1, номер бланку 
САЕ 705195, видане Головним управ-
лінням благоустрою та комунально-
го обслуговування Донецької міської 
ради, начальником головного управ-
ління К.Л. Савінов., свідоцтво вида-
не згідно з рішенням виконкому Куй-
бишевської районної в м.Донецьку ра-
ди від 16.05.2012 р., №152/9, рішенням 
виконкому Куйбишевської районної в  
м. Донецьку ради від 11.07.2012 р., 
№225/1, на ім’я Яцук Олександр Во-
лодимирович, вважати недійсним в 
зв’язку з втратою.

Куп’янський міськрайонний суд Харків-
ської обл. (адреса суду: 63700, Харківська 
обл., м. Куп’янськ, вул.1 Травня, 25) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться 01.12.2017 о 
08:30 до Богданович Людмила Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 63709, 
Харківська обл., м. Куп‘янськ, с. Куп’янськ-
Вузловий, вул. Ленінська, буд. 51) справа  
№ 628/2648/17, суддя Демченко І. М.

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

Свідоцтво про право власності на 
житло від 25.10.2006 р., №5307, а саме: 
квартира, яка знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Артема, буд. 147 «г», 
кв. 10, номер бланку ЯЯЯ 887766, ви-
дане управлінням комунальних ресур-
сів Донецької міської ради, начальни-
ком управління С.В.Богачовим., свідо-
цтво видане згідно з розпорядженням 
від 25.10.2006 р., №5307, на ім’я Ма-
мардашвілі Олена Валентинівна, Чис-
тик Андрій Олегович, Чистик Ірина Оле-
гівна, вважати недійсним в зв’язку з 
втратою.

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

у тридцятій сесії Асамблеї  
Міжнародної морської організації

1. Утворити делегацію України для участі у тридцятій сесії Асамблеї Міжнародної 
морської організації (27 листопада — 6 грудня 2017 року, м.Лондон, Сполучене Ко-
ролівство Великої Британії і Північної Ірландії) у такому складі:

ОМЕЛЯН Володимир Володимирович — Міністр інфраструктури України, глава 
делегації

ГАЛІБАРЕНКО Наталія Миколаївна — Надзвичайний і Повноважний Посол України 
у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, Постійний представ-
ник України при Міжнародній морській організації, заступник глави делегації

БАСЮК Олександр Григорович — директор Департаменту реформування та функ-
ціонування морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України

БАШТАННИЙ Роман Володимирович — начальник міжнародного відділу казенно-
го підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» (за згодою)

КАЗНАЧЕЄВА Надія Олександрівна — заступник Міністра інфраструктури України
КОЛОСЮК Володимир Володимирович — заступник голови державного підпри-

ємства «Адміністрація морських портів України» з операційної діяльності (за згодою)
КОСТЮК Олександр Олександрович — начальник сектору зовнішніх зв’язків дер-

жавного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» 
(за згодою)

КУПРІЙ Алла Анатоліївна — перший заступник директора казенного підприємства 
«Морська пошуково-рятувальна служба» (за згодою)

МОШКІВСЬКИЙ Віталій Володимирович — радник Посольства України у Сполу-
ченому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, заступник Постійного пред-
ставника України при Міжнародній морській організації

НАГАЄВСЬКИЙ Дмитро Ігорович — начальник сектору з нормативно-правового 
забезпечення та взаємодії з Міністерством інфраструктури України та законодавчи-
ми органами влади у м.Києві юридичної служби Одеської філії державного підпри-
ємства «Адміністрація морських портів України» (за згодою)

НЕЗАВІТІН Станіслав Якович — капітан Іллічівського морського порту, Іллічівська 
філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (за згодою)

НОНЯК Михайло Васильович — Голова Державної служби України з безпеки на 
транспорті

ПОЛТОРАЦЬКИЙ Микола Михайлович — заступник голови державного підприєм-
ства «Адміністрація морських портів України» з економіки (за згодою)

РАБОТНЬОВ Володимир Геннадійович — заступник директора — секретар Дер-
жавного координаційного комітету казенного підприємства «Морська пошуково-ря-
тувальна служба» (за згодою)

СЕВИРІН Микола Васильович — начальник служби забезпечення безпеки море-
плавства та екологічної безпеки державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (за згодою)

СТЕПАНОВ Олексій Віталійович — заступник начальника, центру інформаційно-
го забезпечення (м.Київ) казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна 
служба» (за згодою)

ТКАЧУК Ігор Віталійович — начальник Одеської філії державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (за згодою)

ШАЛАМАЙ Кирило Іванович — генеральний директор державного підприємства 
«Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» (за згодою).

Дозволити главі делегації України вносити у разі потреби зміни до персонально-
го складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у тридцятій сесії Асамблеї 
Міжнародної морської організації (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити делегацію України брати участь у переговорах і прийнятті резо-
люцій Асамблеї Міжнародної морської організації.

Т. Главі делегації України подати Кабінету Міністрів України звіт про результати 
участі делегації України у тридцятій сесії Асамблеї Міжнародної морської організації.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
25 листопада 2017 року
№ 204/2017-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2017 р. № 825-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 9 листопада 2016 р. № 825
Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. 

№ 825 «Про делегацію Уряду України для участі у Міжнародній конференції щодо підго-
товки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне сполучення», виклавши пунк-
ти 1–3 у такій редакції:

«1. Утворити делегацію Уряду України для участі у Міжнародній конференції що-
до підготовки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне сполучення в та-
кому складі:

ФЕДОРЕНКО Олександр Георгійович — директор департаменту державної полі-
тики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури — глава деле-
гації Уряду України

ВНУКОВА Світлана Миколаївна — начальник філії «Єдиний розрахунковий  
центр залізничних перевезень» публічного акціонерного товариства «Українська за-
лізниця»

ГНАТЕНКО Денис Васильович — перший заступник директора департаменту 
міжнародного співробітництва публічного акціонерного товариства «Українська 
залізниця»

КОРЖЕНІВСЬКА Ірина Євгеніївна — начальник відділу регуляторної та міжнарод-
но-правової діяльності юридичного департаменту Міністерства інфраструктури

КУЗЬМЕНКО Сергій Володимирович — начальник відділу договірної та міжнарод-
ної роботи юридичного департаменту публічного акціонерного товариства «Україн-
ська залізниця»

ТОМЧУК Юрій Іванович — головний спеціаліст відділу розвитку залізничних пере-
везень, логістики та взаємодії з учасниками ринку департаменту державної політики 
в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури

ХОР’ЯКОВ  Іван Михайлович — перший заступник начальника департаменту ко-
мерційної роботи публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Дозволити главі делегації Уряду України вносити у разі потреби за погодженням із 
Міністерством закордонних справ зміни до складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації Уряду України для участі у Міжнародній конфе-
ренції щодо підготовки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне сполучен-
ня (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити главу делегації Уряду України на підписання протоколу Міжна-
родної конференції щодо підготовки тексту Конвенції про пряме міжнародне заліз-
ничне сполучення.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2017 р. № 837-р 
Київ

Про підготовку та відзначення 100-річчя 
з часу проведення першого Курултаю 

кримськотатарського народу 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя з ча-

су проведення першого Курултаю кримськотатарського народу у складі згідно з до-
датком.

Надати голові Організаційного комітету право затвердити його персональний 
склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 100-річчя з часу проведен-
ня першого Курултаю кримськотатарського народу, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та  Ки-
ївській міській держадміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвер-
дженого цим розпорядженням, за рахунок та в межах видатків державного та міс-
цевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел 
фінансування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток   

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 22 листопада 2017 р. № 837-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя з часу проведення 

першого Курултаю кримськотатарського народу
Перший заступник Міністра культури, голова Оргкомітету
Перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутріш-

ньо переміщених осіб, заступник голови Оргкомітету
Перший заступник Міністра інформаційної політики 
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник голови Київської міської держадміністрації
Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті 
Керівник департаменту кадрової політики Головного департаменту регіональної та 

кадрової політики Адміністрації Президента України (за згодою)
Заступник керівника Головного департаменту з питань внутрішньої політики Адмі-

ністрації Президента України (за згодою)
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу (за 

згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних мен-

шин і міжнаціональних відносин (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Голова Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою)
Члени Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою)
Голова ПАТ «НСТУ» (за згодою)
Директор Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії 

наук (за згодою)
Представники громадських об’єднань (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2017 р. № 837-р
ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення 100-річчя з часу  
проведення першого Курултаю кримськотатарського народу

1. Забезпечити:

підготовку проведення урочистого засідання Верховної Ради України з відзначен-
ня 100-річчя з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу за 
участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань, релігійних організацій, дипломатичного корпусу іноземних 
держав, акредитованого в Україні.

Мінкультури, МТОТ, МЗС, Меджліс 
кримськотатарського народу  
(за згодою).
6 грудня 2017 року;

підготовку та розповсюдження у засобах масової інформації тематичних інфор-
маційно-методичних матеріалів щодо відзначення 100-річчя з часу проведення пер-
шого Курултаю кримськотатарського народу.

Український інститут національної пам’яті, 
МІП.
Листопад — грудень 2017 року;

виготовлення і введення в обіг ювілейних монет, присвячених відзначенню 
100-річчя з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу

Національний банк (за згодою).
Листопад — грудень 2017 року;

виготовлення та випуск маркованого художнього конверта, присвяченого відзна-
ченню 100-річчя з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу, 
та проведення його спецпогашення.

ПАТ «Укрпошта» (за згодою).
Листопад — грудень 2017 року.

2. Сприяти:
висвітленню у засобах масової інформації заходів з відзначення 100-річчя з часу 

проведення першого Курултаю кримськотатарського народу.
МIП, ПАТ «НСТУ» (за згодою),  
Меджліс кримськотатарського  
народу (за згодою).
Листопад — грудень 2017 року;

проведенню соціально-інформаційної кампанії, присвяченої відзначенню 100-річ-
чя з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу.

ПАТ «НСТУ» (за згодою), МIП. 
Листопад — грудень 2017 року;

проведенню у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-тех-
нічної) освіти та вищої освіти тематичних заходів, присвячених відзначенню 100-річ-
чя з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу.

МОН, Херсонська обласна держадміні-
страція, Меджліс кримськотатарського 
народу (за згодою).
Листопад — грудень 2017 року;

проведенню у закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених 
відзначенню 100-річчя з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського 
народу.

Мінкультури.
Листопад — грудень 2017 року;

підготовці та публікації наукових, науково-популярних мемуарних, енциклопедич-
них, довідкових, художніх та інших видань, збірок документів і матеріалів, присвя-
чених діяльності Курултаю кримськотатарського народу та життю і діяльності йо-
го членів.

МОН, Мінкультури, Укрдержархів, Укра-
їнський інститут національної пам’яті, На-
ціональна академія наук (за згодою), 
Меджліс кримськотатарського народу (за 
згодою).
Листопад — грудень 2017 року.

3. Вжити заходів до встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок.
Обласні та Київська міська держадміні-
страції, Мінкультури, Меджліс кримсько-
татарського народу (за згодою).
Листопад — грудень 2017 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2017 р. № 835-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 2  
між Урядом України та Європейською 

Комісією, що діє від імені Європейського 
Союзу, до Угоди про фінансування  

Програми підтримки секторальної політики — 
Підтримка регіональної політики України 

(ENPI/2013/024-517)
Схвалити проект Додаткової угоди № 2 між Урядом України та Європейською Ко-

місією, що діє від імені  Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Програ-
ми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України 
(ENPI/2013/024-517).

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, Донецька область, м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну 
справу № 233/3715/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня АТ «Ощадбанк» до Кравченко Н.Ю., Кравченко 
І.В. про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Кравченко Наталія Юріїв-
на, 07.07.1962 р.н., Кравченко Ігор Валентинович, 
24.12.1958 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня яких: м. Макіївка, вул. Токарева, буд. 13, кв. 17 
викликаються до суду на 04 грудня 2017 року о 
08.30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідачі повинні повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності.

Суддя О.С. Малінов

Красилівський районний суд Хмельницької об-
ласті викликає Слободенюк Ольгу Юріївну, Слобо-
денюка Даніеля Олексійовича, Слободенюка Нікі-
ту Вадімовича, Слободенюк Ангеліну Вадімівну, як 
відповідачів у судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Громко Людмили Володимирівни до 
Слободенюк Ольги Юріївни, Слободенюка Даніе-
ля Олексійовича, Слободенюка Нікіти Вадімовича, 
Слободенюк Ангеліни Вадімівни про визнання осіб 
такими, що втратили право користування житло-
вим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 20.12.2017 р. о 09 
год. 30 хв. у приміщенні Красилівського районно-
го суду Хмельницької області за адресою: Хмель-
ницька область, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал. 
№ 4.

У разі неявки в судове засідання відповідачів 
справа буде розглянута за наявними у ній дани-
ми та доказами.

Голова суду Р.В. Вознюк

Зарічний районний суд м.Суми (адре-
са суду: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. 
Академічна, 13) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

13.12.2017 о 13:00 до Коряк Павло 
Олексійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 40034, Сумська обл., м. Су-
ми, пр. Лушпи, буд. 22, кв. 6) справа  
№ 591/4270/17, суддя Кривцова Г. В.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Київський районний суд м.Одеси (адре-
са суду: 65080, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Варненська, 3-б) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

05.12.2017 о 09:30 до Трифинюк Олек-
сандр Вікторович (останнє відоме місце 
реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Оде-
са, просп. Академіка Глушка, буд. 11б, кв. 
80) справа № 520/13370/17, суддя Гнили-
ченко М. В.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Дубровицький районний суд Рівнен-
ської обл. (адреса суду: 34100, Рівненська 
обл., м. Дубровиця, вул. Воробинська,22) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

11.12.2017 о 09:10 до Гончар Сергій 
Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 34100, Рівненська обл., м. Дубро-
виця, вул. Шкільна, буд. 21, кв. 57) спра-
ва № 560/709/17, суддя Сидоренко З. С.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09600, Київська обл., смт Рокитне, вул. За-
водська, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

07.12.2017 о 09:30 до Прокопенко Дмитро Олексі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 09639, Київ-
ська обл., Рокитнянський р-н, с. Калинівка, вул. Мо-
лодіжна, буд. 7, кв. 1) справа № 375/1338/17, суддя 
Литвин О. В.

08.12.2017 о 09:30 до Гуртовенко Дмитро Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 09602, Ки-
ївська обл., смт Рокитне, вул. Щорса, буд. 27) справа 
№ 375/1404/17, суддя Нечепоренко Л. М.

08.12.2017 о 09:00 до Царюк Анатолій Дмитро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09641, Київ-
ська обл., Рокитнянський р-н, с. Луб’янка, вул. Ра-
дянська, буд. 47) справа № 375/1400/17, суддя Не-
чепоренко Л. 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.

Деснянський районний суд м.Чернігова (адреса суду: 
14010, Чернігівська обл., м.Чернігів, пр-т Перемоги, 141) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 08:30 до Мазко Олександр Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 14000, Чернігівська 
обл., м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, буд. 33) справа  
№ 750/9496/17, суддя Рахманкулова I. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Образцова, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 13:00 до Вовченко Ольга Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 23100, Вінниць-
ка обл., м. Жмеринка, вул. Першотравнева, буд. 11) справа  
№ 130/1921/17, суддя Вернік В. 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.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса суду: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А;) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

30.01.2018 об 11:30 до Литвиненко Михайло Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. 
Молдавська, буд. 5, кв. 16) справа № 761/10704/17, суддя 
Піхур 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.

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул.Головна, буд.105) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

20.12.2017 о 09:30 до Єремчук Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл.,  
м. Чернівці, вул. Руська, буд. 219г) справа № 725/4160/17, суд-
дя Іщенко І. 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.

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця,  вул. Незалежності, 
47) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

13.12.2017 о 10:00 до Марченко Світлана Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17422, Чернігівська обл., Бо-
бровицький р-н, с. Ярославка, вул. 30 річчя Перемоги, буд. 58) 
справа № 729/1024/17, суддя Демченко Л. 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.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 08:30 до Бондаренко Маргарита Аркадіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 19501, Черкаська обл., м. Го-
родище, вул.  Маресьєва, буд. 2а, кв. 51) справа № 691/212/17, 
суддя Черненко В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Апеляційний суд Житомирської обл. (адреса суду: 10008, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

06.12.2017 о 10:00 до Салей Сергій Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 11500, Житомирська обл., м. Корос-
тень, вул. Жовтнева, буд. 5а, кв. 10) справа № 279/1660/17, 
суддя Галацевич 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.

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 
49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Пушкіна, 29) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

13.12.2017 о 08:40 до Сущенко Олександр Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49089, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 50б, кв. 13) справа № 203/3503/17, 
суддя Католікян М. 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 спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 
11000, Житомирська обл., м.Олевськ, вул. Володимирська, 7) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

06.12.2017 о 14:30 до Юзипчук Супарна Олексіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 11050, Житомирська обл., Олевський 
р-н, с. Нові Білокоровичі, вул. Привокзальна, буд. 13) справа 
№ 287/377/17-ц, суддя Ковальчук М. 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.

Тарутинський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68500, Одеська обл., смт  Тарутине, вул. Красная, 235) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

13.12.2017 о 10:00 до Хилюк Євген Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68542, Одеська обл., Тару-
тинський р-н, с. Березно, вул. Привокзальна, буд. 2, кв. 4) 
справа № 514/1107/17, суддя Тончева Н. 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.

Богуславський районний суд Київської обл (адреса суду: 
09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

17.12.2017 о 12:30 до Толокно Василь Іванович (останнє 
відоме місце реєстрації: 09700, Київська обл., м. Богуслав, 
вул. Комсомольська, буд. 11а) справа № 358/1073/17, суд-
дя Корбут В. 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.

Згідно протоколу № 6 Позачергових Загальних 
зборів учасників ТОВ «Танденс» від 15.11.2017 р. 
прийнято рішення щодо припинення Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Танденс» (08154, м. 
Боярка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 71, оф. 22 
код ЄДПРОУ 39036123) шляхом його ліквідації у до-
бровільному порядку. Головою ліквідаційної комісії 
призначено Сусленкову Ольгу Олександрівну. Заяви 
кредиторів приймаються протягом двох місяців від 
дня публікації даного оголошення.

У провадженні Павлоградського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа  
№ 185/3574/17 за позовом Кравчук Надії Володимирівни до 
Бичкової Олени Василівни, Бичкова Дмитра Олексійовича 
про стягнення грошових коштів.

Відповідачі викликаються у судове засідання на 10.30 год. 
13 грудня 2017 року у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 
203, суддя Гаврилов В.А.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вва-
жаються повідомленими про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за 
їх відсутності.

Суддя В.А. Гаврилов

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/5998/2017 за позовною зая-
вою Хохлової Наталі Володимирівни до Карпенка Миколи 
Анатолійовича про стягнення аліментів на утримання дру-
жини. Відповідач по справі Карпенко Микола Анатолійович, 
27.07.1979 року народження, який зареєстрований: вул. Чер-
нишевського 109/4, м. Бердянськ, Запорізька обл. виклика-
ється у судове засідання на 12 грудня 2017 року на 10.30 год.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя О.П. Харченко

Семенівський районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 38200, Полтавська обл., смт Семенів-
ка, вул. Шевченка, 41а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 10:30 до Чуб Лілія Валеріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 38200, Полтав-
ська обл., Семенівський р-н, смт Семенівка, вул. 
Леніна, буд. 72, кв. 3) справа № 547/1203/17, суд-
дя Харченко В. Ф.

01.12.2017 об 11:00 до Вареник Ігор Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 38200, Пол-
тавська обл., смт Семенівка, вул. Леніна, буд. 15/2) 
справа № 547/1234/17, суддя Харченко В. Ф.

25.12.2017 о 13:30 до Мамон Юлія Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 38245, Полтав-
ська обл., Семенівський р-н, с.Тарасівка, вул. Гомо-
нової, буд. 1-А) справа № 547/1102/17, суддя Хар-
ченко В. Ф.

25.12.2017 о 13:10 до Каруля Володимир Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 38200, Полтав-
ська обл., м. Семенівка, вул.Калініна, буд. 3) справа 
№ 547/1070/17, суддя Харченко В. Ф.

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. 

У провадженні Харківського районного су-
ду Харківської обл. знаходиться цивільна спра-
ва №635/3305/17 провадження №2/635/2298/2017 
за позовом Стріжакова Валерія Володимировича 
до Стріжакова Сергія Володимировича, Стріжакова 
Дмитра Володимировича, Щербіни Олени Вікторівни 
про визнання права власності на частину земельної 
ділянки в порядку спадкування за заповітом. Стрі-
жаков Сергій Володимирович, останнє відоме міс-
це проживання якого: Харківська обл., Харківський 
р-н, с. Першотравневе, вул. Молодіжна, 10/4, кв. 1, 
та Щербіна Олена Вікторівна, останнє відоме місце 
проживання якої: Харківська обл., Харківський р-н, 
c. Покотилівка, вул. Грушевського, 2, викликаються 
як відповідачі на судове засідання на 07.12.2017 р. 
о 09.00, каб. № 10 у приміщенні Харківського район-
ного суду Харківської обл. (Харківська обл., Харків-
ський р-н, c. Покотилівка, вул. Сковороди, 18, тел.
(057)7456840).

Суддя Н.М. Токарєва

Повістка про виклик обвинуваченого при здій-
сненні спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як 
обвинуваченого Часовськіх Євгена Вікторовича 04.10.1978 
року народження, уродженця м. Києва, зареєстрованого та 
проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Мос-
ковська, 186, кв. 54 в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 04.12.2017 об 11 год. 00 хв. в залі судового засідань 
№ 19, по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кримі-
нальному провадженню по обвинуваченню Часовськіх Є.В. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Явка обвинуваченого Часовськіх Євгена Вікторовича в за-
значене судове засідання є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Шлапака Д.О., суддів Бессараб Н.М., Сичу-
ка М.М.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України:

- свідкові Мамалига Маргариті Василівні, 15.07.1975 
р.н., адреса проживання: м.Одеса, вул.Балківська,139, 
кв.133; 

- свідкові Гнатенко Євгену Євгеновичу, 17.11.1985 
р.н., адреса проживання: м.Одеса, вул.8-го березня, 135; 

- свідкові Костюхіну Михайлу Миколайовичу, 
07.12.1974 р.н., адреса проживання: м.Одеса, вул.Пре-
ображенска, 71 кв.17 необхідно з’явитися в судове за-
сідання, яке відбудеться о 12 годині 30 хвилин 06 груд-
ня 2017 року за адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м.Одеси,  зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття свідка передбачені ст. ст. 139, 327 
КПК України.

Суддя В. М. Коваленко
Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 40, 06 грудня 2017 ро-
ку об 11.00 год., відбудуться судові засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Стоць-
кого Олексія Аркадійовича, 25 червня 1977 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Стоцький Олексій Аркадійо-
вич та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р.А., суддів Іванченка Я.М., Ро-
манюк Л.Ф.

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 05 грудня 2017 року о 14 год. 10 хв.

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

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

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

Суддя О.О. Павленко

Подільський районний суд м. Києва викликає 
як обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 05 грудня 2017 року о 14 год. 15 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду 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
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Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 05.12.2017 о 08:20 до Пугач Володимир Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 42065, Сумська обл., 
Роменський р-н, с. Біловод, вул. Ак. Потебні, буд. 15) 
справа № 585/4052/17, суддя Євлах О. О.

 07.12.2017 о 14:00 до Ніколаєва(Дубас)  Марина Во-
лодимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 42005, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 13) спра-
ва № 585/2429/17, суддя Шульга В. О.

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

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

Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Радян-
ська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 18.12.2017 о 08:40 до Кушнір Яніна Валеріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37042, Полтавська обл., Пи-
рятинський р-н, с. Смотрики, вул. Леніна, буд. 23) справа 
№ 544/852/17, суддя Нагорна Н. В.

 18.12.2017 об 11:00 до Красільник Олег Олексійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 37033, Полтав-
ська обл., Пирятинський р-н, с. Кейбалівка) справа  
№ 544/777/17, суддя Нагорна Н. В.

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

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

Іллінецький районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 22700, Вінницька обл.,  м. Іллінці, вул.Карла Маркса, 
28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

 12.12.2017 о 08:00 до Костенко Ірина Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 22701, Вінницька обл., м. Іллін-
ці, вул. Пирогова, буд. 86) справа № 131/1335/17, суддя 
Шелюховський М. В.

 12.12.2017 о 08:30 до Мельник Євген Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 22700, Вінницька обл., м. Іллін-
ці, вул. Радянська, буд. 133) справа № 131/1336/17, суддя 
Шелюховський М. В.

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

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

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, Вінниць-
ка обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 17) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 04.12.2017 о 10:30 до Бершадь Ігор Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 21000, Вінницька обл., 
м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, буд. 49, кв. 1) справа 
№ 127/22396/17, суддя Гриневич В. С.

 07.12.2017 о 14:00 до Черних Неля Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 21000, Вінницька 
обл., м. Вінниця, вул. Київська, буд. 130, кв. 58) справа  
№ 127/17125/17, суддя Жмудь О. О.

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

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

Снятинський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 78300, Івано-Франківська обл., м. Снятин, май-
дан Січових Стрільців, 56) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

 11.12.2017 о 10:55 до Іванійчук Станіслав Павлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 78348, Івано-Франківська 
обл., Снятинський р-н, с. Прутівка, вул. Шевченка, буд. 17а) 
справа № 351/1810/17, суддя Калиновський М. М.

 18.12.2017 о 10:30 до Филипюк Василь Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 78318, Івано-Франківська 
обл., Снятинський р-н, с. Хлібичин) справа № 351/1808/17, 
суддя Калиновський М. М.

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

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 16 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена 
Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин 
Євген Геннадійович у судове засідання, яке відкла-
дено на 04 грудня 2017 року о 13 годині 00 хвилин 
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя  Ю.Ю. Цимбал

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса 
суду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першо-
травнева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

 09.02.2018 о 10:00 до Гоптар Олександр Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39617, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Генерала Іринєєва, буд. 8/19, кв. 
50) справа № 524/5718/17, суддя Рибалка Ю. В.

 09.02.2018 о 09:30 до Нечволод Сергій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, Квартал 304,  буд. 18, кв. 81) справа 
№ 524/5771/17, суддя Рибалка Ю. В.

 21.12.2017 о 09:10 до Пащенко Олександр Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, пр. 50 років Жовтня, буд. 14, кв. 6) 
справа № 524/7667/17, суддя Кривич Ж. О.

 21.12.2017 об 11:20 до Борисенко Леонід Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Сєрова, буд. 23) справа  
№ 524/4915/17, суддя Кривич Ж. О.

 21.12.2017 о 09:20 до Волков Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39601, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Хорольська, буд. 56) справа  
№ 524/7690/17, суддя Кривич Ж. О.

 21.12.2017 об 11:10 до Бондар Світлана Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул. Молодіжна, буд. 25, кв. 16) справа  
№ 524/4908/17, суддя Кривич Ж. О.

 19.12.2017 о 14:30 до Хоменко Аліна Вячеславів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 110, кв. 
14) справа № 524/7426/17, суддя Кривич Ж. О.

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

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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» до Погорєло-
вої Марини Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Погорєлова Марина Юріївна (за-
реєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Пролетарська, 
53) викликається на 04 грудня 2017 року на 10.00 год. до 
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи якого не-
відоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя В.В. Мигалевич

Іванівський районний суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Степаняна Гагика Норикови-
ча, 27 серпня 1973 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: Херсонська область, Іванів-
ський район, с. Тимофіївка, в судове засідання, яке 
відбудеться 05 грудня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин та 12 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин 
в приміщенні Іванівського районного суду Херсон-
ської області за адресою: смт Іванівка, Іванівський 
район, Херсонська область, вулиця Іванівська, 34, 
по цивільній справі № 656/883/17 за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» до Степаняна Гагика Нориковича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором у 
сумі 25 002,96 грн.

Суддя В.І. Крисанова

Кролевецький районний суд Сумської області відповід-
но до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Сикала Олександра 
Миколайовича, 15 червня 1986 року народження, уроджен-
ця м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце ре-
єстрації: Сумська область. м. Кролевець, проспект Миру, 
буд. 21, кв. 64, як відповідача по справі № 579/1462/17, № 
2/579/400/17 за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з по-
вернення боргів» до Сикала Олександра Миколайовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 19 грудня 2017 року о 
15 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районно-
го суду Сумської області за адресою: м. Кролевець, Сумської 
області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Сикалу О.М. подати письмові пояснення та 
всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповідача в 
судове засідання це оголошення вважається належним по-
відомленням, і справа буде розглянута за відсутності Сика-
ла О.М.

Суддя О.В. Моргун

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 03.05.2017 року прийнято до провадження обви-
нувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22016130000000169 віднос-
но Басової Єсенії Сергіївни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Басова Єсенія 
Сергіївна у підготовче судове засідання, яке призначене на 
13 годину 30 хвилин 04 грудня 2017 року та відбудеться у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється повідомленою про дату, час та місце слухання спра-
ви.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськра-
йонний суд Чернігівської області повідомляє, що судове за-
сідання за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернен-
ня боргів» до Насановіч Олени Володимирівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, призначено на 
12 грудня 2017 року на 08 годину 00 хвилин та буде про-
ведено в приміщенні суду за адресою: Чернігівська область, 
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62 /2 поверх кабінет № 10/ 
під головуванням судді Циганка М.О. Для участі у справі як 
відповідач викликається Насановіч Олена Володимирівна, 
17.04.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Миколаївська, буд. 117, кв. 78.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у 
даній справі, вона вважається повідомленою про день, час 
та місце розгляду справи. Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача на розгляд справи за умови відсутності по-
відомлень про причини його неявки, справа буде розглянута 
в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя М.О. Циганко

Арбузинський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 01 
грудня 2017 року як відповідача Дубового Юрія Ана-
толійовича у справі за позовом Лотоцької Надії Олек-
сандрівни до Благодатненської сільської ради Арбу-
зинського району Миколаївської області, Дубового 
Миколи Анатолійовича, Водолаги Федора Микола-
йовича та Дубового Юрія Анатолійовича про визна-
ння права власності на 1/3 частку земельної ділянки 
в порядку спадкування за законом.

Засідання відбудеться в приміщенні Арбузинсько-
го районного суду Миколаївської області за адресою: 
Миколаївська область, смт Арбузинка, вул. Шевчен-
ка, 204, каб. № 10.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута без його участі на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

Суддя І.В. Явіца

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове за-
сідання як відповідачів Теселкіна Вячеслава Анатолійовича, 
який проживає за адресою: вул. П. Болбочана, 4А, кв. 149,  
м. Київ, 01014, та Товарної біржи «Київська універсальна бір-
жа», яка знаходиться за адресою: вул. Кудряшова 1, м. Ки-
їв, 03035 по цивільній справі № 757/38508/17-ц за позовом 
Єзерського Владислава Броніславовича до Теселкіна Вячес-
лава Анатолійовича, Товарну біржу «Київська універсальна 
біржа» про визнання права власності, яке відкладено на 20 
грудня 2017 на 14.30 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42а, каб.14, суддя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або не повідомлення суд про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів. Додатково роз’яснюємо, що відповідно 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи.

Суддя Т.В. Остапчук

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Сомова Євгена Валерійовича, Сомову На-
талію Юріївну як відповідачів у судове засідання у 
справі № 2-7/2012 за заявою Публічного акціонерно-
го Товариства «Державний ощадний банк України» 
про відновлення втраченого судового провадження 
по цивільній справі за позовом Сомова Євгена Ва-
лерійовича, Сомової Наталії Юріївни до ВАТ «Ощад-
банк» про визнання удаваним правочином кредитно-
го договору, та за зустрічним позовом ВАТ «Ощад-
банк» до Сомова Євгена Валерійовича, Сомової На-
талії Юріївни про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 05.12.2017 року о 09 годині 00 хвилин в 
приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових за-
сідань № 5.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне 
справу 12.12.2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає 
Мохаммада Маночар у судове засідання, призначе-
не на 14.12.2017 року на 09 год. 30 хв. за адресою: 
м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, для участі у 
розгляді цивільної справи за позовом Горбовської 
Світлани Юріївни до Мохаммад Маночар, третя осо-
ба: Управління служби у справах дітей Департаменту 
праці та соціальної політики Харківської міської ради 
про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде роз-
глянуто за наявними в справі доказами.

Відповідач у разі неявки з поважних причин 
зобов’язаний повідомити суд про ці причини.

Суддя О.В. Горпинич

В Ірпінський міський суд Київської облас-

ті на 03.01.2018 р. о 12 год. 00 хв. (справа № 

367/5894/2017), викликаються: Хоменко Лідія Ана-

толіївна, Грудницький Роман Олександрович по ци-

вільній справі за позовом Публічного акціонерно-

го Товариства «Укрсоцбанк» до Хоменко Лідії Ана-

толіївни, Грудницького Романа Олександровича про 

стягнення заборгованості.

В разі неявки Хоменко Лідії Анатоліївни, Грудниць-

кого Романа Олександровича (Київська обл., м. Ір-

пінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися 

у їх відсутність.

Суддя Л.Л. Саранюк

Автозаводський районний суд м. Кременчука ви-
кликає Стелю Едуарда Михайловича (останнє відоме 
місце проживання: м. Кременчук, просп. Лесі Україн-
ки, 4, кв. 73) як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 
до Стелі Жанни Миколаївни, Стелі Едуарда Михайло-
вича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 25 січня 2018 року о 
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Кре-
менчук, вул. Першотравнева, 29/5, в малій залі судо-
вого засідання.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д.Д.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання як відповідача: ФОП Сидорова 
Ганна Володимирівна, що знаходиться за адресою: 
02095, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 43, кв. 26 у спра-
ві № 752/12186/17 провадження № 2/752/4298/17 за 
позовом Решетняк Олексія Олександровича до Фі-
зичної особи-підприємця Сидорової Ганни Володи-
мирівни, третя особа, що не заявляє самостійних ви-
мог щодо предмету спору: Голосіївська районна в м. 
Києві державна адміністрація. Слухання по вказаній 
справі призначено на 18 січня 2018 року о 09 год. 
00 хв.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без їх участі.

Адреса суду: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 3-А, каб. № 1.

Суддя М.І. Шкірай

Печерський районний суд м. Києва викликає Хін-
чука Олексія Львовича у судове засідання як відпо-
відача у справі № 757/12617/17-ц за позовом Ку-
чинського Вадима Віталійовича до Хінчука Олексія 
Львовича, третя особа: Каленська Тетяни Василів-
ни про стягнення боргу, яке відкладено до 12.00 год. 
31.01.2018 року і відбудеться за адресою: м. Київ,  
вул. Хрещатик, 42а, каб. 16, суддя Москаленко К.О.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неяв-

ки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання 

без поважних причин або не повідомлення суд про 
причини неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність па підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 
74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи.

Суддя К.О. Москаленко

Дарницький районний суд м. Києва викликає 
як відповідача: Ладковського Ігоря Валентинови-
ча, останнє місце реєстрації якого: Київська обл., м. 
Васильків, пров. Незалежності, 4, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 21.12.2017 року о 10 год. 10 хв. 
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для 
участі у судовому розгляді цивільної справи за позо-
вом Ладковської Амінати Амадувни до Ладковсько-
го Ігоря Валентиновича про стягнення аліментів на 
дитину.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомленим про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О.М. Колесник

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53600, Дніпропетровська обл., смт. По-
кровське, вул. К. Маркса, 134) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

 18.12.2017 о 09:00 до Горовий Сергій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 53620, Дніпропетров-
ська обл., смт Покровське, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 27) 
справа № 189/1467/17, суддя Пустовар О. С.

 18.12.2017 о 08:45 до Варданян Наіра Сосівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 53600, Дніпропетровська 
обл., смт Покровське, вул. Набережна, буд. 91) справа  
№ 189/1275/17, суддя Пустовар О. С.

 19.12.2017 о 08:30 до Гасенко Анатолій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53605, Дніпропе-
тровська обл., Покровський р-н, с. Романки, вул. Мая-
ковського, буд. 22) справа № 189/1135/17, суддя Пусто-
вар О. С.

 19.12.2017 о 08:45 до Чайка Юрій Павлович (останнє 
відоме місце реєстрації: 53612, Дніпропетровська обл., 
Покровський р-н, с. Маломихайлівка, вул. Пушкіна, буд. 
66) справа № 189/1482/17, суддя Пустовар О. С.

 21.12.2017 о 12:00 до Солдатенков Олександр Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 53630, 
Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Олексан-
дрівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6) справа  
№ 189/1261/17, суддя Пустовар О. С.

 22.12.2017 о 09:00 до Желєзняк Наталія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 53648, Дніпропе-
тровська обл., Покровський р-н, с. Олексіївка, вул. Дзер-
жинського, буд. 11) справа № 189/1472/17, суддя Пус-
товар О. С.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПО-
РЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 
19.10.1976 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, від-
повідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, пові-
домляється, що по кримінальному провадженню  
№ 12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 
1 ст. 115 КК України, 30.10.2017 року Херсонським 
міським судом Херсонської області постановлена 
ухвала про призначення судового розгляду у поряд-
ку спеціального судового провадження (in absentia) 
на підставі обвинувального акту по даному кримі-
нальному провадженню.

Докучаєву С.В. необхідно з’явитися для участі у 
розгляді цього кримінального провадження як обви-
нуваченому 08.12.2017 року о 08.30 год. у каб. 703 
Херсонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Дніпровський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, зал судових засідань № 3) викликає у 
судове засідання, яке відбудеться 12.01.2018 р. о 09 
год. 15 хв. зал судових засідань № 3 Бунчака Дмитра 
Миколайовича по цивільній справі № 755/14892/17 
за позовом АСК «ОМЕГА» до Бунчака Дмитра Мико-
лайовича про відшкодування матеріальної шкоди.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута без участі відповідача за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя Л.М. Виниченко 

Втрачені документи, а саме:

Паспорт громадянина України ТТ 131903, виданий 

Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 21.08.2012 

року на ім’я Ратникова Річарда Павловича; 

картки фізичної особи платника податків ДПІ у 

Дарницькому районі м. Києва, видані до 20.11.2017 

року на ім’я Ратникова Річарда Павловича 

вважати недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
85203, Донецька обл., м.Торецьк, вул.Дружби, 4) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

 06.12.2017 об 11:00 до Петриченко Наталя Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 83016, Донецька обл., м. До-
нецьк, вул.  Аравійська, буд. 12, кв. 36) справа № 225/2674/16-ц, 
суддя Скиба М. 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 
вважається належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Голованівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса 
суду: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Лені-
на, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 06.12.2017 о 08:30 до Зубков Юрій Анатолійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 26555, Кіровоградська обл., Голованів-
ський р-н, с.Побузьке, вул. Первомайська, буд. 25, кв. 17) справа 
№ 386/780/17, суддя Гарбуз О. С.

 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 
вважається належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11200, Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул Жовтня, 2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 14.12.2017 о 09:00 до Яценко Зінаїда Іванівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 11231, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, 
с. Середи, вул. Сербська, буд. 10) справа № 277/921/17, суддя 
Гресько В. А.

 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 
вважається належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Усова Олек-
сія Володимировича, Ткачова Володимира Вікторо-
вича, як відповідачів в судове засідання по цивільній 
справі № 426/9412/17-ц за позовом Кредитної спілки 
«Імперіал ЛТД» до Усова Олексія Володимировича, 
Ткачова Володимира Вікторовича про стягнення бор-
гу, що відбудеться 04 грудня 2017 року о 10.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Фролова Сергія Олего-
вича, який проживає за адресою: м. Сорокине (Красно-
дон), вул. Красних шахтарів, б. 1, кв. 88, Луганської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/14391/17 за позовом Фролової Юлії Геннадіївни до 
Фролова Сергія Олеговича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 04 грудня 2017 року о 12.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бєлікова Ро-
мана Володимировича, Бєлікову Світлану Володими-
рівну як відповідачів в судове засідання по цивільній 
справі № 426/10676/17 за позовною заявою Кредит-
ної спілки «Імперіал ЛТД» до Бєлікова Романа Воло-
димировича, Бєлікової Світлани Володимирівни про 
стягнення боргу, що відбудеться 04 грудня 2017 ро-
ку о 09.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Соромецького Ро-
мана Геннадійовича, який проживає за адресою: м. Лу-
ганськ, кв. Шевченка, б. 123, кв. 9, Луганської області, 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 
426/13531/17 за позовом Соромецької Катерини Вікто-
рівни до Соромецького Романа Геннадійовича про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів, що 
відбудеться 04 грудня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Леснікову 
Олену Володимирівну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/12801/17-ц за позо-
вом Кредитної спілки «Шанс 2010» до Леснікової Оле-
ни Володимирівни про стягнення боргу, що відбудеть-
ся 04 грудня 2017 року о 12.00 год.

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

Суддя О.М. Попова

У провадженні Бережанського районного суду Терно-
пільської області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Ковальової Людмили Леонідівни до Ковальова Ана-
толія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 12 год. 00 хв. 11 груд-
ня 2017 року в залі № 3 Бережанського районного суду 
за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 2.

Суд викликає по цій справі як відповідача Ковальова 
Анатолія Анатолійовича, 02 червня 1962 року народжен-
ня.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута по суті у його відсутності на підставі на-
явних матеріалів.

Суддя В.М. Крамар

Бородянський районний суд Київської області по 
цивільній справі за позовом Приватного акціонерно-
го товариства «Київобленерго» до Кучинської Тетя-
ни Андріївни про стягнення боргу, викликає до суду 
(адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Цен-
тральна, 315) Кучинську Тетяну Андріївну, яка про-
живала за останньою відомою адресою: вул. Леніна, 
1 с. Мигалки, Бородянського району, Київської об-
ласті, як відповідача на 14 грудня 2017 року на 10 го-
дину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д.Є. Унятицький

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по цивільній справі 
№ 409/1851/17 за позовом Рибіної Ірини Сергіївни до Пря-
хіна Олександра Миколайовича про позбавлення батьків-
ських прав. Судове засідання відбудеться 07.12.2017 року о 
14.00 год. (резервна дата на 21.12.2017 року на 14.00 год.) в 
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,  
пл. Шевченка, 2. Викликається як відповідач Пряхін Олек-
сандр Миколайович, останнє місце реєстрації: вул. Котов-
ського б. 2, кв. 62, смт Катеринівка, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 23 лютого 2016 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/3138/15-ц за позо-

вною заявою Публічного акціонерного товариства 

«БМ Банк» до Кадирової Ірини Іванівни про стяг-

нення заборгованості та винесено заочне рішення 

про задоволення позову в повному обсязі. 

Суддя Тімінський В.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 15.11.2017 р. ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 428/9727/17 за позо-

вом Кузьміна Євгена Валерійовича в інтересах Бич-

кової Ганни Євгенівни до Бичкова Євгена Вікторови-

ча (останнє відоме місце реєстрації: м. Кадіївка (Ста-

ханов), вул. Стаханова, 1/1) про розірвання шлюбу.

Суддя І.О. Юзефович

Гайворонський районний суд Кіровоградської області 
повідомляє, що 20 грудня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Гайворон, вул. В. Кобзаря, 3, каб. № 5 (суддя 
Сліпенко Р.Ю.) відбудеться слухання цивільної справи 
№ 385/1375/17, 2/385/664/17 за позовом Коваля Рома-
на Юрійовича до Коваль Катерини Вікторівни про розі-
рвання шлюбу. В судове засідання викликається як від-
повідач Коваль Катерина Вікторівна. В разі неявки в су-
дове засідання відповідача, справа буде розглянута за її 
відсутності за наявними матеріалами справи. Одночас-
но суд роз’яснює відповідачу її обов’язок повідомити суд 
про причини неявки у судове засідання.

Суддя Сліпенко Р.Ю.

Бериславський районний суд Херсонської облас-
ті викликає як відповідача ТОВ «Маяк Агро» по ци-
вільній справі за позовом Купчишина Бориса Андрі-
йовича. Слухання справи призначено на 07.12.2017 
р. о 08.10 год. в приміщенні Бериславського район-
ного суду Херсонської області за адресою: м. Берис-
лав, Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. 
(05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання 
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Кириленко М.О.

Бериславський районний суд Херсонської області 
викликає як відповідача ТОВ «Маяк Агро» по цивіль-
ній справі за позовом Копил Любові Василівни. Слу-
хання справи призначено на 07.12.2017 року о 08.00 
год. в приміщенні Бериславського районного суду 
Херсонської області за адресою: м. Берислав, Херсон-
ської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-
57. У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності.

Суддя Кириленко М.О.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Ки-
бальчича, 12, смт Короп, Чернігівської області, 16200) ви-
кликає в судове засідання на 12 год. 00 хв. 19 грудня 2017 
року Подоляко Людмилу Вікторівну, останнє відоме міс-
це проживання: смт Короп, вул. Слободська, 107, як відпо-
відача по цивільній справі (справа 735/1112/17, проваджен-
ня 2/735/453/17) за позовом Подоляко Володимира Микола-
йовича до Подоляко Людмили Вікторівни про позбавлення 
права користування житловим будинком.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача, 
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу розгля-
датиме за наявними матеріалами в заочному порядку на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя О.А. Балаба

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду розглядається 
цивільна справа № 363/1541/17 за позовом Адамен-
ко Валентини Миколаївни до Осіюк Оксани Володи-
мирівни та Адаменко Олександра Володимировича 
про виділення частки із земельної ділянки в натурі.

Судове засідання відбудеться 18 січня 2018 року о 
10 годині 00 хвилин, за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів Осіюк Оксани Володи-
мирівни та Адаменко Олександра Володимировича 
без поважних причин справа буде розглянута за їх 
відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Хмельницький міськрайонний суд розглядає ци-
вільну справу № 686/20289/17 за позовом Іваниці Єв-
генії Олексіївни до Курманова Олега Валентиновича 
про збільшення розміру аліментів та надання дозво-
лу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, що слуха-
тиметься 11 грудня 2017 р. о 14 год. 10 хв. за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану 54, каб. 
310.

Явка відповідача Курманова Олега Валентиновича 
в судове засідання обов’язкова.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Продан Б.Г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер з вибору компанії на рекламно-ін-

формаційне обслуговування у мережі Інтернет у міс-

тах присутності Банку у 2017-2018 р. (Одеса, Чорно-

морськ, Миколаїв, Херсон, Полтава, Кременчук, Хар-

ків, Київ, Дніпро).

Умови проведення тендеру розміщені на сайті 

www.marfinbank.ua

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 17 листопада 2017 року розгляну-

то цивільну справу № 409/1425/17 за позовом Горі-

нової Вікторії Валеріївни до Глухого Романа Михай-

ловича про позбавлення батьківських прав та вине-

сено заочне рішення про задоволення позову в по-

вному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Церк-
ва, вул. Першотравнева, 4-а, 1-й поверх, зал судового засі-
дання № 6, суддя Цуранов А.Ю.) викликає в суд як відповіда-
ча Слободянюк Валентину Василівну по цивільній справі за 
позовом Слободянюка Дмитра Федоровича до: 1) Слободя-
нюк Валентини Василівни, 2) Яблунівської сільської ради про 
визнання недійсним державного акта, на 25.12.2017 року на 
12 годину 00 хвилин.

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

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Суддя А.Ю. Цуранов

Теофіпольський районний суд Хмельницької облас-
ті (смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44) викликає на 
10 год. 00 хв. 06 грудня 2017 року Сапсая Сергія Петро-
вича як відповідача по цивільній справі № 685/1015/17 
за позовом заступника керівника Старокостянтинівської 
місцевої прокуратури в інтересах держави до Теофіполь-
ської районної державної адміністрації про визнання не-
дійсним розпорядження та договору оренди землі.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова, од-
нак його неявка не є перешкодою для розгляду справи.

У разі неявки відповідача, суд буде розглядати спра-
ву, керуючись доказами, які наявні у матеріалах справи.

Голова суду Г. Бурлак

У зв’язку з втратою сві-
доцтва про право власнос-
ті СТА № 319450, видано-
го мені, Колодійчук Марині 
Сергіївні, 24  липня 2015 ро-
ку Державним реєстратором 
Вінницького міського управ-
ління юстиції Ковбас А.І. на 
земельну ділянку площею 
0,1 га (кадастровий номер 
0510100000:02:103:0043) 
для індивідуального дачного 
будівництва, вважати зазна-
чене свідоцтво недійсним.

У зв’язку з втратою сві-
доцтва про право власності 
СТА № 319449, виданого ме-
ні, Іванову Олександру Ми-
колайовичу, 24 липня 2015 
року Державним реєстра-
тором Вінницького місько-
го управління юстиції у Ві-
нницькій області Ковбас А.І. 
на земельну ділянку площею 
0,1 га (кадастровий номер 
0510100000:02:103:0041) для 
індивідуального дачного бу-
дівництва, вважати зазначене 
свідоцтво недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Лютікова Володимира Івановича, 
24.12.1954 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: Україна, АР Крим, м. Керч, вул. Вок-
зальне шосе, 33/44), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 19 грудня 2017 року о 09 год. 
30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р.Я.

Суддя Р.Я. Вінтоняк

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як 
відповідача Ахмедова Маліка Шахмердановича по 
цивільній справі № 756/8717/17 за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОН-
СТРУКЦІЯ» до Ахмедова Маліка Шахмердановича 
про визнання договору укладеним, розгляд якої при-
значено на 26.03.2018 р. на 17.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№18, суддя Васалатій К.А.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача.

Суддя К.А. Васалатій

Березанський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає як відповідача Хамітова Булата Салаватовича, 
останнє місце проживання: вул. Морська, 39, с. Коблеве, 
Березанського району Миколаївської області в судове засі-
дання у цивільній справі за позовною заявою Дермансько-
го Семена Миколайовича до Хамітова Булата Салаватови-
ча про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, що відбудеться 05 березня 
2018 року об 11.30 год. в приміщенні Березанського район-
ного суду за адресою: вул. Центральна, 58, смт Березанка, 
Миколаївської області, зала судових засідань № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Н.О. Гапоненко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
падається цивільна справа за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Довіра та гарантія» до Гудкова Сергія Юрійовича 
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач Гудков Сергій Юрійович викликається 
до каб. № 18 суду на 05 грудня 2017 року на 11 го-
дину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О В.
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Голодомор на Сумщині 
вивчатимуть  
у Центрі досліджень

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ. У межах всеукраїнського проекту «Герої на-
ції», розпочатого кілька років тому, на базі дНЗ «Сумське 
міжрегіональне вище професійне училище» відкрився по-
стійно діючий Центр досліджень Голодоморів в Україні. 
Відтепер у визначені графіком дні його можуть відвідати 
всі бажаючі не тільки для того, щоб ознайомитися із роз-
маїтою експозицією, а й долучитися до вивчення та дослі-
дження цих трагічних сторінок в історії нашої країни.

За словами куратора проекту Людмили Говійної, потре-
ба в такому закладі актуальна й очевидна. адже відтепер 
Сумщина має Центр, де  сконцентровано матеріали на те-
му Голодомору і з якими може ознайомитися широкий за-
гал і насамперед юне покоління.

Як зазначила директор Сумського обласного центру по-
зашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Лари-
са Тихенко, зусиллями освітян закладу та учнів напрацьо-
вано масштабну систему досліджень Голодомору 1932-
1933 років. Тепер головне — долучити до цієї роботи яко-
мога ширші верстви населення, працівників установ, ор-
ганізацій тощо.

Зокрема, важливе значення мають журналістські мате-
ріали про зустрічі з очевидцями голоду. Тож ці публікації і 
їх авторів варто залучити до просвітницької діяльності. до 
цієї роботи долучився і кореспондентський пункт «Урядо-
вого кур’єра» в Сумській області. 

Загалом же увагу акцентують не лише на страшних 
фактах лютого голодомору, а й активного опору населен-
ня червоному теророві. Відкриті бунти, прихований спро-
тив зафіксовано на територіях Кролевецького, Сумсько-
го, Роменського, Липоводолинського, Путивльського та ін-
ших районів.

Так, у селі Бистрик Кролевецького району й досі згаду-
ють світлими і вдячними словами голову колгоспу імені 
Т. Шевченка Тимофія Тихоновича Назаренка. Ризикуючи 
життям, він разом із кількома однодумцями заховали зер-
но від активістів і тим самим врятували село від вимиран-
ня.  Утім,  подібних фактів — десятки і сотні. Всі вони бу-
дуть досліджені і збережені, аби наступні покоління укра-
їнців знали істинну ціну вільного й незалежного життя.

Ноктюрн… на кларнеті  
з редьки

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. Ви грали 
на ударних інструментах із гар-
буза? Запевняю, звук просто 
чудовий. а на кларнеті з редь-
ки? Чи на флейті з моркви? ді-
ти на концерті, який влаштував 
для них черкаський мільтиінстру-
менталіст артур Жуковський, бу-
ли просто з захваті. І грав май-
стер на інструментах, які сам ви-
готовив з місцевих овочів. а піс-
ля концерту діти всі ці інструмен-
ти  просто… з’їли, хоч дехто й не 
дуже полюбляє пекучу редьку чи 
червоний перець. Казали: це за-
ради мистецтва. 

Викладач Черкаської дитя-
чої школи мистецтв артур Жу-
ковський багатьма інструмен-

тами володіє блискуче. І до того 
ж сам виготовляє їх із підсобних 
матеріалів. Концерт на овочах 
був швидше експромтом, своє-
рідним жартом, щоб зацікави-
ти юних вихованців. а експери-
ментує з виготовленням влас-
них музичних інструментів ар-
тур уже кілька років. Зробив їх 
майже півсотні. Спеціалізуєть-
ся переважно на народних, зде-
більшого духових. Зізнався, що 
розпочав цим займатися не від 
хорошого життя: на оригіналь-
ні завжди коштів бракує, ось і 
довелося самому взятися за рі-
зець. Щоправда, допоміг това-
риш, дуже вправний столяр. По-
тім обидва захопилися цікавою 
справою, яка розширює світо-
гляд, змушує заглиблюватися в 
народну творчість. 

особливо до душі майстрові 
музика в стилі ф’южн, тобто змі-
шування стилів. Поєднуючи ме-
лодії різних народів, він і досягає 
оригінального, ні на що не схожо-
го звучання. допомагають у цьо-
му народні інструменти, частину 
з яких удосконалює  для нового 
звучання, зручнішої гри. Так му-
зикант поєднав два інструмен-
ти в одному — словацьку фуя-
ру, яку ще називають королевою 
словацьких народних інструмен-
тів, і сибірську калюку (давньо-
руську флейту). Звучання тепер 
виходить просто унікальне.

а слухаючи  гру на духовому 
інструменті аборигенів австра-
лії діджеріду, який артур виго-
товив зі звичайної пластикової 
трубки й воску, можна впасти в 
транс: здається, переносишся в 

якийсь несправжній, містичний 
світ. Цей аналог одного з найста-
ріших духових інструментів у сві-
ті просто зачаровує незвичайни-
ми тонами. 

У майстра ще багато різних 
специфічних інструментів, завдя-
ки роботі над якими він глибше 
вивчає музичні традиції різних 
народів, а потім розповідає про 
них учням. 

Планів в артура багато. адже 
музичних інструментів у різних 
народів світу  безліч. У кожній 
країні власні, створені на основі 
народних традицій та історії. 

Можливо, вже варто й про 
власну майстерню подумати? 
Таку думку підкидають артурові 
його друзі-музиканти. Та він і сам 
над цим уже замислюється, бе-
ручись за черговий інструмент. 

Артур Жуковський не лише чудово грає на інструментах з овочів, а й заохочує дітей творити 

Сто років на сторожі здоров’я вінничан
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ.  Найбільшому ме-
дичному закладові Віннич-
чини — обласній клінічній лі-
карні імені Миколи Пирогова 
— виповнилося 100 років. до 
ювілею було приурочено за-
вершення в ній будівництва  
нового  хірургічного корпусу, 
що розширить спектр хірур-
гічної допомоги на сучасно-
му рівні, стане центром науко-
вих розробок та істотно поліп-
шить рівень і комфорт надан-
ня допомоги. 

«Сьогодні святкуємо 100-річ-
чя лікарні й нарешті має-
мо добудований хірургічний 
центр. отже, на часі питан-
ня про обладнання для ньо-
го. Хочу подякувати Прем’єр-
міністру  Володимиру Грой-
сману за надання 145 мільйо-
нів гривень цільові субвенції з 
державного бюджету на при-
дбання обладнання в лікарню 
імені Пирогова. Ми повинні 
зробити все, щоб вона стала 
найкращою. Тож бажаю вам 
натхнення в роботі, здоров’я 
та Божого благословення», 
— зазначив під час урочис-

тостей голова Вінницької об-
лдержадміністрації Валерій 
Коровій. 

Кращим працівникам ме-
дичного закладу вручи-
ли почесні грамоти, нагоро-
ди  і премії.  Від обласної дер-
жавної адміністрації лікарня  
отримала у подарунок серти-
фікат на суму 900 тисяч гри-
вень для придбання мікроав-
тобуса, а від міської ради — 
сертифікат на 300 тисяч гри-
вень на медичне обладнання. 

Учасники заходу перегля-
нули фільм  про славну істо-
рію провідного лікувального 

та наукового закладу в галу-
зі охорони здоров’я в облас-
ті.  Нині в лікарні розміще-
но 12 клінічних кафедр і ци-
клів Вінницького національ-
ного медичного університе-
ту, функціонує 20 стаціонар-
них відділень,  велике полі-
клінічне та 13 параклінічних 
відділень. У ній працюють 
324 лікарі, із них 9 заслуже-
них лікарів України, 28 кан-
дидатів, 4 доктори медичних 
наук. Щорічно в закладі лі-
кується понад 25 тисяч па-
цієнтів, половину з них опе-
рують.

Дельфінів моніторитимуть   
через нетипову поведінку

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Провідні на-
уковці України провели се-
мінар в Національному при-
родному парку «Білобережжя 
Святослава», що знаходиться 
на території Кінбурнської ко-
си очаківського району Ми-
колаївської області. Йшлося 
про організацію моніторингу 
дельфінів. Серед вчених — 
представники  Інституту мор-

ської біології України, Інститу-
ту рибного господарства, між-
народної асоціації акваріумів 
та дельфінаріїв. Участь в се-
мінарі взяли працівники РЛП 
«Кінбурнська коса», НПП «Бі-
лобережжя Святослава» та 
небайдужі волонтери. 

актуальність заходу ви-
значено тим, що протягом 
2017 року на акваторіях пар-
ку, дніпро-Бузького та навіть 
Бузького лиманів зафіксова-
но низку фактів нетипової по-

ведінки цих рідкісних тварин 
та досить численні випадки 
їх загибелі. для встановлен-
ня причин такого стану, ви-
явлення його масштабів та 
в перспективі напрацювання 
рекомендацій з попереджен-
ня зменшення чисельності, 
потрібно організувати дієвий 
моніторинг на рівні первинної 
ланки. основа цієї ланки — 
інспектори служби державної 
охорони заповідних об’єктів, 
науковці парку та волонтери, 

що працюватимуть  на осно-
ві єдиних методичних підхо-
дів. для цього морські  біоло-
ги розробили спеціальну ан-
кету та роз’яснили порядок її 
заповнення. Учасники семіна-
ру також обговорили пропо-
зиції та порядок взаємодії при 
відборі зразків тварин, пере-
дачі їх на визначення для про-
ведення генетичної та ветери-
нарної експертизи, координа-
ції наукових установ при про-
веденні обліків дельфінів. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
vi

kk
a.

ua


	28_p1
	28_p2
	28_P3
	28_P4
	28_p5-15
	28_p16-23
	28_p24-25
	28_p26-27
	28_p28-31
	28_P32-51
	28_P52
	28_P53
	28_P54
	28_p55
	28_p56

