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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Володимир Гройсман: 
«Україна за покладами 
газу, за дослідженнями 
різних авторитетних 

організацій,  
на другому— 

третьому місці  
у світі». 

Як заощадити  
мільярд

ПЕРСПЕКТИВА. Державне агентство з питань енергоефек-
тивності та енергозбереження високо оцінює попит населен-
ня та ОСББ на енергомодернізацію житла. Державна програ-
ма «теплих» кредитів у 2018—2020 роках становитиме 18,6 мі-
льярда гривень. Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, 
загальний прогнозний попит на програму з боку населення мо-
же становити близько 6,2 мільярда гривень щороку.

Із загальної суми 5,92 мільярда гривень припадає на бю-
джетне співфінансування (компенсація від держави комерцій-
ним банкам, які видають «теплі» кредити), 1,86 мільярда гри-
вень — на власні кошти громадян, і ще 10,83 мільярда гривень 
становить додатково залучений кредитний ресурс банків.

Учасниками програми за три роки зможуть стати понад міль-
йон сімей, а реалізація всіх заходів у повному обсязі дасть змо-
гу заощадити 978 мільйонів кубометрів газу. На тлі великого 
попиту на кредитування серед населення відомство щороку 
порушує питання перед Міністерством фінансів про збільшен-
ня державних витрат на виплату компенсацій банкам, які вида-
ють «теплі» кредити.

390 млн грн
вартості медикаментів відшкодувала 

держава за програмою «Доступні ліки» 
впродовж десяти місяців 2017 року  

ВИГІДНО. Експорт яловичини має більше перспектив,  
ніж експорт зерна, однак на початку потребує значних  
зусиль та грошей 

наш бичок  
на світовій арені

Прем’єр-міністр про перспективи енергонезалежності  
за умови інноваційної моделі розвитку економіки 
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ЕКРАН

Про захист прав та пільги  
для українських військових розповів 
перший заступник голови Державної 
служби України у справах ветеранів 
війни та учасників АТО Ігор Мальцев

СУСПІЛЬСТВО 

отруєна справедливість-2
Б’ЄМО НА СПОЛОХ. В Україні немає контролю за використанням пестицидів,  
які безжально знищують усе живе

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«Отруєна справедливість» 
— так називався матері-

ал в «Урядовому кур’єрі» від 25 
жовтня минулого року. В ньо-

му йшлося про напругу в сто-
сунках між орендарями паїв 
ТОВ «Акріс-Агро» та селянами 
з Великої Омеляни, що під са-
місіньким Рівним. Така напруга 
(і не лише в цьому селі) трима-
ється вже не перший рік. Лю-

ди переконані: їх труять пести-
цидами, якими згадана фірма й 
далі обробляє посіви. 

— На жаль, після публікації 
в «УК» та численних репорта-
жів, які підготували ваші ко-
леги з провідних каналів те-

лебачення, нічого не змінило-
ся, — каже ліквідатор аварії 
на ЧАЕС першої категорії го-
лова спілки пасічників Рівно-
го та Рівненського району Бог-
дан Лимар. — Тому ми, як ка-
жуть, б’ємо на сполох. Разом з 

екологічними правозахисними 
організаціями провели не один 
брифінг з приводу цієї пеку-
чої проблеми, до речі, за участі 
представників Міністер-
ства екології та природ-
них ресурсів. 

Наступного тижня 
в прокат виходять 
«Кіборги» — стрічка 
про оборону Донецького 
аеропорту 
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання 
відповідача Холодова Костянтина Володимировича у спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке об-
ласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності. Останнє місце проживання відповідача: вул. Політбій-
ців, буд. 18, кв. 86, м. Донецьк. Судове засідання призначе-
но на 8 грудня 2017 року о 14.00 год. за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
№407. У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за йо-
го відсутністю.

Кузнецовський міський суд Рівненської області викли-
кає Почекайла Михайла Івановича (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Вараш, м-н Перемоги, буд. 32а, кв. 9, Рівненська 
область) як відповідача в цивільній справі №565/2097/17 за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Почекайла Михайла Іва-
новича про стягнення заборгованості, що призначена до су-
дового розгляду на 14 год. 00 хв. 5 грудня 2017 року в при-
міщенні Кузнецовського міського суду Рівненської області 
за адресою: 34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Бу-
дівельників, 3.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення та до-
кази щодо позову. У випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя І. Ю. Зейкан

Володарський районний суд Донецької області 
(87000, Донецька область, Нікольський район, смт 
Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Бардаха Семена Федоровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Бардах Семен Федорович 
викликається на 7 грудня 2017 року о 10.00 год. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя Подліпенець Є. O.

Володарський районний суд Донецької області 
(87000, Донецька область, Нікольський район, смт 
Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Толстоухова Дениса Михайловича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Толстоухов Денис Михай-
лович викликається на 7 грудня 2017 року об 11.00 
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя Подліпенець Є. O.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 896 
Київ

Про заснування академічних стипендій  
імені Героїв Небесної Сотні

З метою увічнення подій Революції Гідності, вшанування подвигу наймо-
лодших Героїв Небесної Сотні – Героїв України Мойсея Василя Михайловича, 
Зубенка Владислава Віталійовича, Пагора Дмитра Олексійовича, Чернявсько-
го Дмитра Олександровича, Тарасюка Івана Миколайовича, Костенка Ігоря Іго-
ровича, Плеханова Олександра Вікторовича, Байдовського Сергія Романовича, 
Нігояна Сергія Гагіковича, Дяковського Юрія Івановича  Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Заснувати 50 академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні для сту-
дентів та курсантів закладів вищої освіти державної форми власності, які здо-
бувають вищу освіту за спеціальностями:

«Фізична терапія, ерготерапія» – п’ять академічних стипендій імені Героя Не-
бесної Сотні Василя Мойсея;

«Залізничний транспорт» – п’ять академічних стипендій імені Героя Небес-
ної Сотні Владислава Зубенка;

«Агроінженерія» – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні 
Дмитра Пагора;

«Економіка» – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дми-
тра Чернявського;

«Військове управління (за видами збройних сил)» – п’ять академічних сти-
пендій імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка;

«Географія» – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Іго-
ря Костенка;

«Архітектура та містобудування» – п’ять академічних стипендій імені Героя 
Небесної Сотні Олександра Плеханова;

«Інженерія програмного забезпечення» – п’ять академічних стипендій імені 
Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

«Сценічне мистецтво» – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної 
Сотні Сергія Нігояна;

«Психологія» – п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Юрія 
Дяковського.

2. Затвердити Положення про академічні стипендії імені Героїв Небесної Со-
тні, що додається.

3. Міністерству освіти і науки в двомісячний строк затвердити Положення 
про конкурсну комісію з призначення академічних стипендій імені Героїв Не-
бесної Сотні.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 15 листопада 2017 р. № 896

ПОЛОЖЕННЯ 
про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні 

1. Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні (Василя Мойсея, Владис-
лава Зубенка, Дмитра Пагора, Дмитра Чернявського, Івана Тарасюка, Ігоря Кос-
тенка, Олександра Плеханова, Сергія Байдовського, Сергія Нігояна, Юрія Дя-
ковського) (далі – стипендії) призначаються:

студентам закладів вищої освіти та курсантам невійськових закладів вищої 
освіти державної форми власності (далі – студенти);

курсантам вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання) та закладів вищої освіти, що мають військо-
ві навчальні підрозділи (далі – курсанти).

2. Кандидатом на призначення стипендії може бути студент (курсант), який 
своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Рево-
люції Гідності, зокрема, сприяє:

становленню демократичної та правової держави, розвитку в закладі освіти 
та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;

усвідомленню студентами (курсантами) цінностей громадянського (вільно-
го демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина;

утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демо-
кратичних цінностей і свобод.

3. Відбір кандидатів на призначення стипендій здійснюється за результата-
ми першого семестрового контролю навчального року, що передує року їх при-
значення, з числа: 

студентів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громад-
ській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну сти-
пендію, займають рейтингові позиції в межах 10 відсотків перших за рейтин-
гом (або є першими в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів ви-
щої освіти), згідно з яким у відповідному закладі вищої освіти призначаються і 
виплачуються академічні стипендії;

курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громад-
ській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну. 

4. Від кожного закладу вищої освіти може бути відібраний лише один кан-
дидат за кожною з визначених цією постановою спеціальностей. У разі подан-
ня від закладу освіти двох чи більше кандидатів за однією спеціальністю доку-
менти кандидатів не розглядаються.

5. Відбір кандидатів на отримання стипендії здійснюється вищим органом 
студентського самоврядування (загальних зборів (конференції) студентів (кур-
сантів) закладу вищої освіти у затвердженому ним порядку.

6. Рішення (витяг з рішення) вищого органу студентського самоврядуван-
ня щороку до першого травня надсилається до конкурсної комісії з призна-
чення стипендій імені Героїв Небесної Сотні (далі – конкурсна комісія). До ньо-
го додаються:

1) для студента:
матеріали, що підтверджують його активну громадянську позицію відповід-

но до пункту 2 цього Положення;
мотиваційний лист; 
витяг з рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на при-

значення академічної стипендії;
2) для курсанта:
матеріали, що підтверджують його активну громадянську позицію відповід-

но до пункту 2 цього Положення;
матеріали, що підтверджують його успіхи та досягнення.
7. Для відбору стипендіатів МОН утворює конкурсну комісію, до складу якої 

входять представники родин Героїв Небесної Сотні (близькі родичі або уповно-
важені ними особи), чиїм ім’ям названо стипендії, а також по одному представ-
нику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони. Загальний склад конкурсної ко-
місії не може перевищувати 14 осіб.

Конкурсна комісія діє відповідно до Положення про конкурсну комісію з 
призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні, затверджено-
го МОН.

Рішення конкурсної комісії щодо відбору стипендіатів надсилається до цен-
тральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать закла-
ди вищої освіти, студенти (курсанти) яких здобули право на отримання сти-
пендії.

8. Стипендії призначаються щороку наказами центральних органів виконав-
чої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади вищої осві-
ти, за умови підтвердження права кандидата на академічну стипендію за ре-
зультатами другого семестрового контролю, навчального року, що передує ро-
ку її призначення.

9. Студенти (курсанти), які здобули право на отримання декількох академіч-
них стипендій, отримують одну академічну стипендію більшого розміру, а та-
кож можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) 
особами, гранти, матеріальну допомогу, грошове забезпечення, що надаються 
відповідно до законодавства.

Студентам (курсантам), які відповідно до законодавства мають право на 
отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання стипендії, ви-
плачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсан-
тів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким 
одночасно виплачуються академічна і соціальна стипендія.

10. Стипендії виплачуються щомісяця за місцем навчання стипендіата протя-
гом навчального року починаючи з 1 вересня: 

студентам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді коштори-
су закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, у розмірі, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України;

курсантам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді коштори-
су закладу вищої освіти на стипендіальне забезпечення, у розмірі прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.

11. Стипендіат, який протягом строку, на який призначено стипендію, реалі-
зує право на академічну мобільність поза межами України, отримує стипендію 
у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобіль-
ності регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій фор-
мі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національ-
ну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є 
меншою за розмір призначеної стипендії.

12. Виплата стипендій припиняється на підставі відповідних пропозицій за-
кладів вищої освіти наказами центральних органів виконавчої влади, до сфери 
управління яких вони належать, у разі:

відрахування із складу студентів (курсантів) закладу вищої освіти;
надання в установленому порядку перерви у навчанні або академічної від-

пустки;
порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у затвер-

дженому закладом освіти порядку;
навчання за програмою академічної мобільності поза межами України (крім 

випадків, передбачених пунктом 11 цього Положення);
втрати студентом права на отримання академічної стипендії за результатами 

наступного після призначення стипендії семестрового контролю;
погіршення курсантом успішності або військової дисципліни (наявність дис-

циплінарного стягнення).

СПРАВА «БЕЗБОРОДОВ ТА ІНШІ  
ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF BEZBORODOV AND OTHERS  
v. UKRAINE)

(Заява № 69816/13 та 2 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 12 жовтня 2017 року
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники 

скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість кри-
мінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень 
у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а 
у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з ци-
ми скаргами.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та 

статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти».

СПРАВА «КРИВОРОТОВА ТА ІНШІ  
ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF KRIVOROTOVA AND OTHERS  
v. UKRAINE)

(Заява № 57166/08 та 3 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 12 жовтня 2017 року
До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники 

скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість ци-
вільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективно-
го засобу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до йо-
го практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість проваджень 
у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а 
у заявників не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з ци-
ми скаргами.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та 

статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю  кримінальних прова-
джень;

4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального 
банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсотко-
ві пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

Апеляційний суд Миколаївської області викликає в судо-
ве засідання на 09 год. 30 хв. 08 грудня 2017 року за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Садова,2-а, як відповідача Зулкар-
нєєва Дениса Олександровича у цивільній справі за заявою 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» про виправлення описки в рішенні суду та 
виконавчому документі по справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» до Зулкарнєєва Дениса Олександровича про стягнен-
ня заборгованості.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Т. М. Базовкіна

Апеляційний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 05 грудня 2017 року об 11.15 год. у при-
міщенні апеляційного суду за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 розглядатиметься 
цивільна справа № 345/1581/14-ц за позовом Фіголь Марії Іванівни до Сагакова Олександра Володими-
ровича про визнання договору укладеним та визнання права власності на майно.

У судове засідання як відповідач викликається: Сагаков Олександр Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, буд. 6, кв. 9). 
Крім цього повідомляємо, що згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про 
причини неявки в судове засідання.

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

Суддя І. О. Максюта

Виноградівський районний суд Закарпатської області по цивільній спра-
ві № 299/3312/17 за позовом Норець Олександра Сергійовича до Виноградів-
ського об’єднаного управління пенсійного фонду України Закарпатської об-
ласті про визнання права власності на вклад у порядку спадкування, викли-
кає Норець Олега Сергійовича, (останнє відоме місце проживання якого є  
м. Донецьк, вул. Шевченка, 78/16) як третю особу, в судове засідання, яке від-
будеться 18.12.2017 року о 10.00 годині в приміщенні Виноградівського ра-
йонного суду за адресою: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. 
Тюльпанів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя В. Р. Трагнюк

Апеляційний суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 20 груд-
ня 2017 року на 11 год. 00 хв. за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а як відпо-
відачів Логунову Валентину Федорівну та Логунову Катерину Валеріївну, які зареє-
стровані у квартирі № 29 по вул. Металургів, 26-А у м. Миколаєві, по цивільній спра-
ві № 488/99/17 (провадження № 22-ц/784/2395/17) за апеляційною скаргою Мико-
лаївської міської ради на заочне рішення Корабельного районного суду м. Микола-
єва від 06 квітня 2017 року, ухвалене за позовом Логунова Валентина Валерійовича 
до Логунової Катерини Валеріївни та Логунової Валентини Федорівни про визнання 
осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за їхньої відсутності.
Суддя О. В. Локтіонова

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє від-
повідача: Шквирю Ольгу Іванівну, останнє місце реєстрації якої невідо-
ме про дату слухання справи № 487/3089/17 за позовом Тимофєєва Ві-
ктора Карповича до Шквирі Ольги Іванівни про стягнення боргу, яке від-
будеться о 13 год. 00 хв. 14 грудня 2017 року, у приміщенні суду за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідача вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Н. О. Шаронова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народження, 

відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 11 год. 00 хв. 19 грудня 2017 року до Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 2, (2 поверх)  
головуючий суддя Піндрак О. О., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведен-
ня судового розгляду у кримінальному провадженні № 22015240000000012 
про обвинувачення Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 
139 КПК України.
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. 
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Сумяті-
ної Катерини Ігорівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідачка у справі – Су-
мятіна Катерина Ігорівна, 06.03.1987 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіїв-
ка, кв-л Залізничний, буд. 18, кв. 89, викликається до 
суду на 7 грудня 2017 року о 8 годині 20 хвилин, каб. 
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу № 2/243/4403/2017 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
до Дубінчака Руслана Юрійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач у справі: Дубінчак Руслан Юрійович, 
зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Пересипкіна, 10/312, викликається на 12 
грудня 2017 року о 08 год. 05 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя В. І. Старовецький

Томашпільський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Корольову Ніну Абдуллу, 12 травня 1982 
року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: смт Вапнярка Томашпільського району Вінниць-
кої області, вул. Леніна, 108, та повідомляє про роз-
гляд справи № 146/978/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Комерційний банк «При-
ватбанк» до Корольової Ніни Абдулли про стягнен-
ня заборгованості, який відбудеться 28 грудня 2017 
року о 09.00 годині в Томашпільському районному 
суді Вінницької області за адресою: 24200, смт То-
машпіль, вул. І.Гаврилюка, 57 Томашпільського ра-
йону Вінницької області, під головуванням судді  
Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-

ву буде розглянуто за його відсутності за наявними у 
ній доказами на підставі ст.ст. 224-227 ЦПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 09.00 годину 11 грудня 
2017 року до Токмацького районного суду (Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. 
№ 10) Піпко Наталю Петрівну, 26.09.1988 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, Старо-
бешівський район, смт Новий Світ, вул. Промислова, 
буд. 2А, кв. 9, як відповідачку в цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Піпко 
Наталі Петрівни про стягнення заборгованості. В разі 
неявки в судове засідання справа буде розглянута в 
її відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Селюкову Марину Валеріївну в судове 
засідання як відповідачку в справі № 319/1411/17 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 05.12.2017 року 
о 17 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, 
Запорізька область, 71001. Відповідачці пропонуєть-
ся надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У разі неявки відповідачки в судове засідання, спра-
ва згідно з вимогами ЦПК України може бути розгля-
нута за її відсутності. Відповідачка у випадку неявки 
в судове засідання зобов’язана повідомити суд про 
причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької області, 
вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/3370/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Колобова Володимира Ілліча про 
стягнення заборгованості. Відповідач Колобов Во-
лодимир Ілліч, мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Толстого, 
34, викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області, як відповідач по цивіль-
ній справі.

Судове засідання відбудеться 05.12.2017 року о 
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в провадженні суду розглядається цивільна спра-
ва №363/2968/16-ц за позовом Новопетрівської сільської ра-
ди Вишгородського району Київської області до Селецько-
го Володимира Олеговича, Селецької Ганни Миколаївни, Се-
лецького Олександра Олеговича, Кудрявцева Бориса Васи-
льовича, Українець Наталії Зіновіївни, Ясана Віталія Костян-
тиновича, Торгонського Ігоря Михайловича, Біндарєвої Та-
мари Оттовни, Сіденко Світлани Олександрівни, Бедхароє-
ва Гелані Магометовича, Юркіна Андрія Валерійовича, Шва-
ба Віктора Валентиновича, Яремчук Ірини Іванівни, Крило-
вої Олени Костянтинівни, Торгонського Сергія Михайловича, 
Лебедєва Михайла Анатолійовича, Даневича Валентина Во-
лодимировича, Миненко Ніни Веніамінівни, Миненка Олек-
сандра Миколайовича, Климюка Сергія Яковича, Шевчен-
ко Ольги Павлівни, Кобець Марії Вікторівни, Захарківа Та-
раса Дмитровича, Скальчук Ірини Анатоліївни, Чухрая Сер-
гія Олександровича, Федорченко Тетяни Костянтинівни, Ель-
бома Олександра Михайловича, Польчака Олександра Сер-
гійовича, Оскогриб Олени Іванівни, Бовсуновської Анни Ми-
хайлівни, Тимо шенко Інни Юріївни, Зайченка Максима Сер-
гійовича, Колісника Володимира Георгійовича, Гоша Оксани 
Іванівни, Мкртчяна Артема Армнаковича, Кременскової Інни 
Сергіївни, Зайченко Катерини Сергіївни, Новоселецької Тетя-
ни Петрівни, Максимової Ольги Миколаївни, Стецик Мари-
ни Миколаївни, Гапоненко Катерини Анатоліївни, Семенюк 
Оксани Василівни, Тимошенка Ігоря Анатолійовича, Сінічкі-
ної Лани Володимирівни, Чістюхіна Олексія Олександрови-
ча, Продан Олени Юріївни, Головного управління Держгеока-
дастру у Київській області, Державного реєстратора Старо-
петрівської сільської ради Вишгородського району Київської 
області Найдьонишева-Буренок Юлії Петрівни, Головного те-
риторіального управління юстиції у Київській області, Зай-
ченко Ірини Григорівни, Зайченко Валерії Матвіївни та Ошов-
ської Людмили Василівни, третя особа: Міністерство юстиції 
України, про скасування свідоцтва про право власності та по-
вернення майна з чужого незаконного володіння.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2017 року о 09 
годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поважних при-
чин справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Струкова Сергія Васильовича про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач по справі: Струков Сергій Васильо-
вич, останнє відоме місце реєстрації якого за відо-
мостями суду за адресою: Донецька область, м. Хар-
цизьк, м-н Ювілейний, 10/69, викликається до суду 
як відповідач по цивільній справі за позовною зая-
вою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Струко-
ва Сергія Васильовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитом.

Судове засідання відбудеться 6 грудня 2017 ро-
ку о 08.30 годині в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радян-
ська), 39А.

У разі неявки відповідача по справі до суду, спра-
ву буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів.

Суддя А. М. Левченко

З 07.12.2017 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує 

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

режі Інтернет для фізичних осіб у с. Липів Ріг (Черні-

гівська область), а також для мешканців приватного 

сектору м. Вінниця та Вінницької області.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті www.domtele.com. 

Отримати додаткову інформацію можна також і за 

номером телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Мулаєву Наталію Іллівну, як відповідачку в судо-
ве засідання по цивільній справі № 127/23335/17 за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Менеджмент інвестицій» до Мулаєвої Наталії Іллів-
ни про стягнення заборгованості за договором спо-
живчого кредиту, яка призначена на 9 годину 30 хви-
лин 4 грудня 2017 року за адресою: місто Вінниця, 
вул. Грушевського, будинок 17.

У разі неявки в судове засідання Мулаєвої Наталії 
Іллівни, розгляд справи відбудеться в її відсутності.

Володарський районний суд Донецької області (87000, 
Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, пров. 
Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Макарова Дмитра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Макаров Дмитро Вікторович викли-
кається на 7 грудня 2017 року о 10.30 год. до суду, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Подліпенець Є. O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18.12.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, Матеуш Інессу Олександрівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Юнокомуна-
рівськ, вул. Готвальда, 3/20) як відповідачку по ци-
вільній справі №219/11138/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» про стягнення забор-
гованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до відповідача Дудаша Броніслава Юрійо-
вича, останнє місце реєстрації та проживання: Доне-
цька обл., м. Горлівка, вул. Мазикових, буд. 23. кв. 
53, викликається 12 грудня 2017 року о 14 год. 10 хв. 
до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 5 груд-
ня 2017 року о 14.30 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Со-
борна, буд. 391, Вєтрову Олену Олексіївну, зареє-
стровану за адресою: Донецька область, м. Хрестів-
ка (Кіровське), вул. Східна, буд. 47, кв. 4, як відпові-
дачку по цивільній справі № 329/892/17 за позовом 
ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Вєтро-
вої Олени Олексіївни про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»: 
організатори торгів:

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

Номер лота: F11G4805-F11G4813
F11G4814-F11G4819

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

13.12.2017; 27.12.2017; 12.01.2018; 26.01.2018;
09.02.2018; 23.02.2018; 12.03.2018; 26.03.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/28270-asset-sell-id-135385
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/28303-asset-sell-id-135458

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL4608-F11GL4667
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 17.01.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/28302-asset-sell-id-135457

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL4668-F11GL4722; 
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 18.01.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/28310-asset-sell-id-135467

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL4723-F11GL4799
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 19.01.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/28375-asset-sell-id-135905

Святошинський районний суд міста Києва (адреса суду: 
03146, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27 а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  20.02.2018 о 14:15 до Подоль-
ський Леонід Дмитрович (останнє відоме місце реєстрації: 03179, 
м. Київ, вул. Ірпінська буд. 64, кв. 71) справа № 759/8814/17, суддя  
Миколаєць І. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засі-
дання як обвинуваченого Лихманюка Олександра Миколайови-
ча, 09.02.1982 р.н., уродженця м. Умань Черкаської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: Черкаська об-
ласть м. Умань, вул. Котляревського, буд. 23, кв. 69, фактично 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Нижньокурганська, буд. 
25, кв. 38.

Судове засідання відбудеться 05 грудня 2017 року об 11 год. 
00 хв. В приміщенні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 236.

Суддя І. О. Мельник

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Гринька Дмитра Володимировича як відповідача 
по цивільній справі №328/2622/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Гринька Дмитра Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 08.12.2017 року о 08 годині 10 
хвилин в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Морозенка Віктора Олександровича, 20.04.1982 р.н., у судо-
ве засідання, яке призначене на 09 годину 30 хвилин 11 грудня 
2017 р. для розгляду цивільної справи № 319/1419/17 за позовом  
ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Морозенка Вікто-
ра Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а,  
смт Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, викликає Кірноса Дениса Сергійовича, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/11517/17 за позовною 
заявою Харківського національного університету повітряних сил 
ім. Івана Кожедуба до Кірноса Дениса Сергійовича про відшкоду-
вання витрат пов’язаних з утриманням, що відбудеться 4 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 Л. М. Осіпенко

Великописарівський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 42800, 
Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться  06.12.2017 о 09:00 до Маль-
цев Олександр Павлович (останнє відоме місце реєстрації: 42807, Сум-
ська обл., Великописарівський р-н, с. Ямне, вул. Шкільна, буд. 9) справа 
№ 575/1279/17, суддя Семенова О. С.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
Колоусову Риту Миколаївну, 23.05.1974 р.н., у судове засідан-
ня, яке призначене на 10 годину 30 хвилин 11 грудня 2017 р. для 
розгляду цивільної справи № 319/1421/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Колоусової Рити Миколаївни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області  
(суддя Білоусова О. М. за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. № 506) 7 грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин 
буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Івано-
вої Яни Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

В судове засідання викликається відповідачка Іванова Яна Ві-
кторівна. У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за 
наявними в ній матеріалами.
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Новозаводський районний суд м.Чернігова (адреса суду: 14000, Чер-
нігівська обл., м.Чернігів, вул. Мстиславська, 17) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 04.12.2017 о 09:00 до Шестак Євгеній Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Тупикова, буд. 6) 
справа № 751/5982/17, суддя Цибенко І. В.

 21.12.2017 о 14:00 до Губський Анатолій Іванович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Музична, буд. 2, 
кв. 26) справа № 751/3652/17, суддя Овсієнко Ю. К.

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

Новопсковський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 18.12.2017 р. 
на 15-00 (резервне судове засідання 25.12.2017 р. 
на 14-30) Калиновську Надію Павлівну.

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

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Суддя Стеценко О. С.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд (адре-
са суду: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельниць-
кий, вул. Б.Хмельницького, 65) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться  04.12.2017 
о 09:30 до Головач Алла Іванівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Весняна, буд. 30) справа № 373/1655/17, 
суддя Рева О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Макарівський районний суд Київської облас-
ті викликає за адресою: смт Макарів, вул. Дими-
трія Ростовського, 35, на 21.12.2017 року о 15 
год. 00 хв. відповідачів: Рудник Дарію Степанів-
ну по цивільній справі №370/1192/17 за позо-
вною заявою Рудника Івана Даниловича та Жу-
кової Анастасії Романівни до Рудник Дарії Сте-
панівни, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог Опачицька сільська рада, про позбавлен-
ня права користування житловим приміщенням 
та зняття з реєстрації місця проживання.

У разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Касєєву Ніну Василів-
ну, Лежалкіну Валентину Михайлівну, Колеснікову Тетя-
ну Євгенівну, як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/11221/17 за позовною заявою Кре-
дитної спілки «Імперіал ЛТД» до Касєєвої Ніни Василів-
ни, Лежалкіної Валентини Михайлівни, Колеснікової Те-
тяни Євгенівни про стягнення боргу, що відбудеться 07 
грудня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

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

розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 

року народження, відповідно до вимог ст. 197-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку спеці-
ального судового провадження, яке відбудеться 06 грудня 
2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
області., смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Новохатського Макси-
ма Володимировича, Новохатську Ірину Володимирів-
ну, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/9405/17 за позовною заявою Кредитної спілки 
«Імперіал ЛТД» до Новохатського Максима Володими-
ровича, Новохатської Ірини Володимирівни про стягнен-
ня боргу, що відбудеться 07 грудня 2017 року о 10.00 
год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача у цивільній спра-
ві за позовом Марцин Михайла Сергійовича до Єригіної 
Валентини Миколаївни про розірвання шлюбу, яке від-
будеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 05 грудня 2017 ро-
ку о 08.00 годині Єригіну Валентину Миколаївну, останнє 
відоме місце проживання якої: с. Голубівське Попаснян-
ського району Луганської області, вул. Артема, буд. 7, у 
цивільній справі № 423/2410/17.

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

Суддя А. В. Архипенко

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Масло-
ву Ірину Миколаївну, Сукманову Ніну Андріївну, як 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11224/17 за позовом Кредитної спілки «Ім-
періал ЛТД» до Маслової Ірини Миколаївни, Сукма-
нової Ніни Андріївни про стягнення боргу, що відбу-
деться 06 грудня 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районий суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мелконян Сейрана Гамлетовича, 
Мелконян Анну Олександрівну, Саркісян Самвела Азатови-
ча, Нагапетян Едварда Дереніковича, як відповідачів в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/11548/17 за позовом 
Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Мелконян Сейрана Гам-
летовича, Мелконян Анни Олександрівни, Саркісян Самвела 
Азатовича, Нагапетян Едварда Дереніковича про стягнення 
боргу, що відбудеться 06 грудня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коновало-
ва Віктора Степановича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/11227/17 за позо-
вом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Коновалова 
Віктора Степановича про стягнення боргу, що відбу-
деться 06 грудня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Мільнер Юрія Геннадійовича, як відповідача у 
цивільній справі № 426/14178/17 за позовом Мільнер 
Лариси Олександрівни до Мільнер Юрія Геннадійо-
вича про розірвання шлюбу в судове засідання, яке 
відбудеться 06 грудня 2017 року о 09.30 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання Гурбанову Ганну Сеймурів-
ну у справі № 433/1893/17 для виконання доручення  
34-го кримінального суду першої інстанції райо-
ну Бакирькой (Турецька Республіка) про отримання 
свідчень обвинуваченої Гурбанової Ганни Сеймурів-
ни.

Судове засідання відбудеться 06 грудня 2017 ро-
ку о 14.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

Суддя Суський О. І.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Конопліна 
Володимира Івановича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/10599/17 позовною 
заявою Конопліної Наталії Анатоліївни до Коноплі-
на Володимира Івановича про розірвання шлюбу, що 
відбудеться 08 грудня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 18 жовтня 2017 року розгля-
нуто цивільну справу № 409/1215/17 за позовом Ста-
робільської місцевої прокуратури Луганської облас-
ті в інтересах держави в особі органу, уповноважено-
го здійснювати функції держави у відповідних право-
відносинах: Головного управління Держгеокадастру 
у Луганській області до Пугача Григорія Івановича 
про припинення права користування земельною ді-
лянкою та винесено заочне рішення про задоволен-
ня позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, Галатенка Віктора Васильови-
ча, проживає за адресою: м. Сорокине (Краснодон), кв. 
Шевченка, б. 38, кв. 54 Луганської області, як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 426/12413/17 
за позовом Галатенко Олени Вікторівни до Галатенка Ві-
ктора Васильовича про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 07 грудня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Стешенка Олега Ва-
лерійовича, (м. Київ, вулиця А. Міцкевича, будинок  
№ 6, квартира № 16) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи № 428/11029/17 за позовом Сте-
шенко Марини Валеріївни до Стешенка Олега Вале-
рійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 08 
грудня 2017 року об 11 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в попереднє судове засідання як відповідачку По-
гойдаш Альону Володимирівну для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Затолочної Вікторії Григорів-
ни до Погойдаш Альони Володимирівни про визнан-
ня втратившим право на житло. Попереднє судове 
засідання відбудеться 20.12.2017 року о 09.00 год. в 
приміщенні Балтського районного суду. У разі неяв-
ки в судове засідання відповідача справа може бути 
розглянута за його відсутності за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя О. М. Ільніцька

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/7061/17 за 
позовом Мордовцевої Раїси Гнатіївни до Орляк Андрія Лео-
нідовича, Орляк Марини Леонідівни про визнання осіб таки-
ми, що втратили право користування жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 08.12.2017 року на 13.00 
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Орляк Андрія Леонідовича, 
Орляк Марину Леонідівну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізь-
кої області повідомляє Мірзабєкова Ашота Зінове-
ровича, останнє відоме місце реєстрації: м. Меліто-
поль, вул. Університетська, 127, кв. 4, про те, що 19 
грудня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Ме-
літопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, 
вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа  
№ 320/8115/17 за позовом Мірзабєкової Елли Вар-
шамівни до Мірзабєкова Ашота Зіноверовича про 
розірвання шлюбу.

Суддя Ю. В. Ковальова

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 16 січня 2018 року о 15 
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за ТОВ 
«Автокредит плюс» до Ритікова Дмитра Сергійовича 
про стягнення збитків та застосування наслідків не-
дійсності нікчемного правочину.

Суд викликає як відповідача Ритікова Дмитра Сер-
гійовича.

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

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Скляренка Ігоря Олек-
сандровича, проживає за адресою: вул. Станіславського, 
38/6, м. Суходільськ, Луганська область, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/13084/17 за 
позовом Скляренко Анастасії Олександрівни до Склярен-
ка Ігоря Олександровича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 14 грудня 2017 року о 10.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Оболонський районний суд м. Києва викликає Та-
ранець (Рубіс) Оксану Вікторівну, останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Київ, Йорданська, 4, кв. 302, як від-
повідачку по цивільній справі за позовом ТОВ «Куш-
нер» до Таранець (Рубіс) О. В. про стягнення вартос-
ті майна.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2017 р. о 
12 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 26.

Суддя О. В. Диба

17.11.2017 року Білокуракинським районним су-

дом Луганської області було винесено заочне рішен-

ня по цивільній справі № 409/1316/17 за позовом Ко-

ломоєць Олени Володимирівни до Врубівської се-

лищної ради Лутугинського району Луганської об-

ласті про встановлення додаткового строку для при-

йняття спадщини. Вимоги позивача задоволено в по-

вному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Золочівський районний суд Львівської області викликає 
Соколовського Мирослава Йосиповича, останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: с. Біла, вул. Миру, 20, Терно-
пільського району Тернопільської області, як відповідача по 
справі № 445/1666/17 (2/445/1142/17) за позовом ТзОВ «По-
лімер-Продукт» до Соколовського Мирослава Йосиповича 
про відшкодування майнової шкоди.

Судове засідання відбудеться 07.12.2017 року в 14.00 год. 
в приміщенні Золочівського районного суду Львівської об-
ласті (Львівська область, м. Золочів, бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згід-
но з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя М. В. Бакаїм

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 12 грудня 2017 року 
об 11 годині 30 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/6283/17 за позовом Лєбєдєвої Яни Михайлів-
ни до Синєок Віталія Григоровича про усунення пе-
решкод в здійсненні права користування і розпоря-
дження своїм майном шляхом позбавлення особи 
права користування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідача Синєок Віталія Гри-
горовича.

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

Автозаводський районний суд м. Кременчука викликає 
Шевчука Сергія Ананійовича, 05.07.1979 р.н. (останнє відоме 
місце проживання: м. Кременчук, просп. Лесі Українки, 40, 
кв. 55) як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
за позовом Вакульчук Юлії Олегівни до Шевчука Сергія Ана-
нійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 13 год. 00 хв. 22 грудня 
2017 року у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. 
Першотравнева, 29/5, в малій залі судового засідання.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Андрієць Д. Д.

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Скляренка Ігоря Олек-
сандровича, проживає за адресою: вул. Станіславського, 
38/6, м. Суходільськ, Луганська область, як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 426/13080/17 
за позовом Скляренко Анастасії Олександрівни до Скля-
ренка Ігоря Олександровича про стягнення аліментів на 
малолітню дитину, що відбудеться 04 грудня 2017 року 
о 16.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за 
позовом Іщука Михайла Васильовича, інтереси якого представляє Сі-
ра Аліна Василівна до Лукьянової Ольги Віталіївни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка у справі Лукьянова Ольга Віталіївна, 25.07.1990 р.н., 
яка знята з реєстраційного обліку за адресою: м. Київ, вул. Вишго-
родська, буд. 45, кв. 9-4, викликається до суду на 24 січня 2018 р. о 
09.30 год., каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 
6/14Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачки повинна по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за 
її відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Приморський районний суд Запорізької області викликає 
у судове засідання на 12 грудня 2017 року о 09.10 годині (ре-
зервна дата 20 грудня 2017 року о 09.10 годині), за адресою: 
Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як 
відповідачку Стоєву Людмилу Степанівну у цивільній справі 
№ 326/1316/17 р. (провадження № 2/326/455/2017) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» до Стоєвої Людмили Степанівни про стягнен-
ня заборгованості.

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

Суддя Д. О. Каряка

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викли-
кає в судове засідання на 05.12.2017 р. 10.30 год., за адресою: 
Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 
3-А, до судді Савіна О. І. як відповідачку Коркішка Марину Ми-
колаївну у цивільній справі № 486/750/16-ц за позовною заявою 
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Микола-
ївське обласне управління AT «Ощадбанк» до Коркішка Марини 
Миколаївни про стягнення кредитної заборгованості.

В разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто без її учас-
ті, за наявними доказами у справі.

Втрачений 

судновий білет 

на маломірне судно 

«SPORTSMAN», бортовий 

номер КРЕ-1599, 

зареєстрований на ім’я 

Анісов Олег Павлович, 

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

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів:

Колєснік Тетяну Миколаївну, 1991 р.н. (відоме міс-
це реєстрації: вул. Фрунзе, 29-а, кв. 4, м. Алчевськ, 
Луганської області ) по справі № 415/6763/17 за по-
зовом Мітдбо Хеннінг про розірвання шлюбу у судо-
ве засідання, що відбудеться 15 грудня 2017 року о 
10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, буд, 38, 
зал № 2;

Юріна Юрія Анатолійовича, 01.04.1986 р.н. (відо-
ме місце реєстрації: вул. Муромська, буд. 4 с. Вер-
гулівка, м. Брянка, Луганської області), Ільіна Ріма 
Григоровича, 17.07.1952 р.н. (відоме місце реєстра-
ції вул. Муромська, буд. 4 с. Вергулівка, м. Брянка 
Луганської області) по справі № 415/4949/17 за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» у судове засідання, що відбудеться 08 грудня 
2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штейгер-
ська, буд. 38, зал № 2.

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

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

Суддя Л. Б. Чернобривко

Дворічанський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, 
вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 10:00 до Адвахова Юлія Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 62740, Харківська 
обл., Дворічанський р-н, с. Гракове, вул. 8 Березня, 
буд. 5) справа № 618/931/17, суддя Гніздилов Ю. М.

04.12.2017 о 09:30 до Василець Олександр Єго-
горович (останнє відоме місце реєстрації: 62701, 
Харківська обл., Дворічанський р-н, смт Дворічне, 
вул. Радянська, буд. 78, кв. 6) справа № 618/937/17,  
суддя Гніздилов Ю. М.

04.12.2017 о 09:00 до Каліновський Віталій Віталі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 62700, Хар-
ківська обл., смт Дворічна, вул. Радянська, буд. 32) 
справа № 618/933/17, суддя Гніздилов Ю. М.

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

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

Приморський районний суд м.Одеси (адреса су-
ду: 65110, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 
33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 09:20 до Сороколєт Поліна Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 65039, Одесь-
ка обл., м. Одеса, вул. Канатна, буд. 104) справа  
№ 522/7180/17, суддя Тарасов А. В.

08.12.2017 о 09:30 до Руденко Володимир Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 65000, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Щепкіна, буд. 19, кв. 5а) 
справа № 522/15962/17, суддя Чернявська Л. М.

08.12.2017 о 09:15 до Віноградський Олександр 
Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 65000, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Коблевська, буд. 44,  
кв. 4) справа № 522/15960/17, суддя Чернявська Л. М.

12.12.2017 о 12:15 до Кріндлюк Ігор Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 65023, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Коблевська, буд. 43, кв. 21) спра-
ва № 522/19190/17, суддя Шенцева О. П.

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

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

14.12.2017 о 09:00 до Золотар (Крушельницький) Вадим 
Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 72305, Запо-
різька обл., м. Мелітополь, вул.Чайковського, буд. 10) спра-
ва № 320/5589/17, суддя Урупа І. В.

18.12.2017 о 09:00 до Кривицький Максим Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 72300, Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, м. Мелітополь, вул.Пушкіна, буд. 176) 
справа № 320/5849/17, суддя Урупа І. В.

 20.12.2017 о 09:30 до Купрієнко Ганна Олексіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 72340, Запорізька обл., Мелі-
топольський р-н, с. Світлодолинське, вул. Зарічна, буд. 9) 
справа № 320/6015/17, суддя Ковалева В. В.

18.12.2017 о 09:30 до Сова Олександр Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72314, Запорізька обл.,  
м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 32) справа № 320/6001/17,  
суддя Урупа І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го відсутності за наявни мидоказами 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.

Новогродівський міський суд Донецької облас-
ті (85483, Донецька область, м. Новогродівка вул. 
Риночна, 110) розглядає цивільну справу за позо-
вом Кнап Надії Володимирівни до Бозявкіна Василя 
Васильовича про визнання таким, що втратив пра-
во користування жилим приміщенням, третя особа: 
Об’єднання співвласників багатоквартирних будин-
ків «Квант».

Відповідач у справі Бозявкін Василь Васильо-
вич (зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Новогродівка, вул. Тургенєва, 21/32) викликається 
на 05.12.2017 року о 13 год. 30 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, в іншому 
випадку справу буде розглянута у його відсутність на 
підставі наявних у справі даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Музо-
льової Ольги Олексіївни, Музольова Олександра Юрійовича, 
в інтересах яких діє Акінчина Ірина Григорівна, до Митрофа-
нова Сергія Сергійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням.

Відповідач Митрофанов Сергій Сергійович (остання відо-
ма адреса: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Івана 
Франка (Фрунзе), буд. 33, кв. 25), викликається на 12 год. 00 
хв. 04 грудня 2017 року до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку не прибуття до судового засідання заінтересо-
ваної особи необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у її відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Свин-
цицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Свинцицький С.В., 21.02.1985 року наро-
дження (проживав без реєстрації за адресою: Житомирська 
обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. 
Шевченка, 13-А), викликається на 06.12.2017 року на 10.00 
год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Нехай Сергій Вікторович, 1994 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації якого: Донецька обл., смт Новодонець-
ке, вул. Мальовнича, будинок 12, квартира 28, місце про-
живання: Донецька область, Олександрівський район,  
с. Самойлівка, вул. Центральна, будинок 60, викликаєть-
ся до Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній справі № 227/3162/17 
за позовом Виконавчого комітету Новодонецької селищ-
ної ради до Нехай Сергія Вікторовича, третя особа: Ко-
мунальне підприємство «Новодонецьксервіс» про ви-
знання особи такою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням. Судове засідання відбудеться 
04.12.2017 року о 12.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А, каб. № 16. У разі неявки відповідача до суду справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням 
Шестакова Костянтина Вікторовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Херсон, вул. 
Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області від 02 жовтня 2017 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Шестакова 
Костянтина Вікторовича проводиться в порядку спеціально-
го судового провадження (in absentia) за відсутності обви-
нуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Ві-
кторовича у підготовче судове засідання на 05 грудня 2017 
року о 15 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Муратової Наталі Миколаїв-
ни до Муратова Руслана Валерійовича, третя особа: Управ-
ління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської 
міської ради про встановлення місця проживання неповно-
літньої дитини.

Відповідач по справі Муратов Руслан Валерійович, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Василя Першина, буд. 18, кв. 29, викликається до су-
ду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304), на 
12.12.2017 р. о 09 год. 30 хв. для участі у розгляді справи 
по суті.

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 Л. І. Хомченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 2/219/3638/2017 за позовною заявою Чегринець Тамари Борисів-
ни до Чегринець Олени Володимирівни, в інтересах Чегринець Нікі-
ти Олександрівни, Чегринець Олександри Олександрівни, треті особи: 
Чегринець Ольга Олександрівна, Власенко (Бабелюк) Аліна Олексан-
дрівна, Чегринець Олександр Олександрович, Чегринець Борис Олек-
сандрович, Служба у справах дітей Часовоярської міської ради, про 
визнання осіб такими, що втратили право користування жилим примі-
щенням та зняття з реєстрації.

Відповідачі у справі:
Чегринець Олена Володимирівна, останнє місце реєстрації: 84551, 

м. Часів Яр, вул. Крилова, 3; Чегринець Нікіта Олександрівна, останнє 
місце реєстрації: 84551, м. Часів Яр, вул. Крилова, 3; Чегринець Олек-
сандра Олександрівна, останнє місце реєстрації: 84551 м. Часів Яр, 
вул. Крилова, 3, викликаються на 07.12.2017 року на 11.30 годину до 
суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2. 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22014080000000061 (справа № 1-кп/243/190/2017) за обвину-
ваченням Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинувачено-
го Новікова Володимира Миколайовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Космічна, б. 124, кв. 15, м. Запоріжжя, Запорізької 
області, у судове засідання, яке відбудеться 05 грудня 2017 року 
о 09.00 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд. призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22017050000000079 (справа № 1-кп/243/300/2017) за обвину-
ваченням Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинувачено-
го Кошмана Максима Ярославовича, який проживає за адресою: 
пров. Парковий, б. 6, кв. 8, м. Слов’янськ, Донецької області, у су-
дове засідання, яке відбудеться 05 грудня 2017 року о 13.00 год. 
у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 120150500000001012 (справа № 1-кп/243/383/2017) за об-
винуваченням Чигіна Сергія Геннадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинуваченого 
Чигіна Сергія Геннадійовича, який проживає за адресою: вул. Не-
стерова, 87/34, м. Горлівка, Донецької області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 08 грудня 2017 року о 13.00 год. у залі судо-
вого засідання № 11.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою не прибув за викликом у судо-
ве засідання суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000399 (справа № 1-кп/243/227/2017) за обвину-
ваченням Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинувачену 
Мінченко Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Сто-
ляревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка, Донецької області, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 08 грудня 2017 року о 09.30 год. у 
залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у До-

нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2, тел. (0626) 62-13-95) перебуває кримінальне провадження  
№ 12017050000000110 (справа № 1-кп/243/415/2017) за обви-
нуваченням Корольова Максима Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинуваченого 
Корольова Максима Юрійовича, який проживає за адресою: вул. 
Остапенка, б 10, кв. 50, м. Горлівка, Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 08 грудня 2017 року о 09.00 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає лату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому і лавами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016221320000101 (справа № 1-кп/243/238/2017) за обвину-
ваченням Капусти Артема Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинуваченого 
Капусту Артема Сергійовича, який зареєстрований за адресою: 
пров. Червоного Козацтва, б. 6, м. Слов’янськ, Донецької облас-
ті, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 07 грудня 2017 
року о 15.00 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ. вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22016050000000169 (справа № 1-кп/243/712/2017) за обвину-
ваченням Смірнової Євгенії Павлівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинувачену 
Смірнову Євгенію Павлівну, яка зареєстрована за адресою: Доне-
цька обл., м. Донецьк, вул. Калузька, б. 30, кв. 63, у судове засі-
дання, яке відбудеться 06 грудня 2017 року о 08.45 год. у залі су-
дового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно 
обвинуваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області від 07 вересня 2017 року справу було при-
значено до судового розгляду на підставі обвинувально-
го акта у кримінальному провадженні відносно обвинува-
ченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке проводиться в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є. О., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Про-
світи, 37, викликається 08 грудня 2017 р. о 09 годині 30 
хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

 В провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області від 20 лютого 2017 року кримінальне 
провадження за обвинуваченням Іванчука Ігоря Іванови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Обвинувачений Іванчук І. І., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Черво-
ноармійська, 30, викликається 04 грудня 2017 р. о 08 го-
дині 30 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове засідання як відпо-
відача Роменського Ігоря Вячеславовича по цивільній справі за позовом Ромен-
ської Алли Михайлівни до Роменського Ігоря Вячеславовича, третя особа: Орган 
опіки та піклування м. Черкаси про надання дозволу на виїзд малолітньої дитини, 
засідання відбудеться 04 грудня 2017 року о 12 годині 30 хвилин. 

Засідання відбудеться в приміщенні Соснівського районного суду м.Черкаси за 
адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 316 в кабінеті номер 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися без участі від-
повідача.

Суддя Т. Є. Троян

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 13 березня 2017 року кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце проживання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. 
Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, ви-
кликається 04 грудня 2017р. о 08 годині 45 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в підготовчому судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Шеремета Олега Вадимовича,  
прошу звернутись до нотаріуса 
Анцифєрової А. М., за адресою: 

м. Київ, вул. М. Гречка, 9, 
т. 422-23-60 для вирішення 
питань по спадковій справі 
Лученкової Надії Іванівни.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» про-
водить аукціон з продажу необробленої деревини, заго-
товленої в І-му кварталі 2018 року лісовими господар-
ствами Київської області, а саме:

— 14 грудня 2017 року о 10-00 розпочнуться аукці-
онні торги з продажу необробленої деревини хвойних 
порід, а також техсировини для ВТП, балансів, будлісу, 
дров’яної деревини, рудсировини хвойних порід;

— 15 грудня 2017 року о 10-00 розпочнуться аукці-
онні торги з продажу необробленої деревини листяних 
порід, а також техсировини і для ВТП (т/л, м/л), рудси-
ровини (т/л, м/л), балансів (т/л, м/л), фанерного кряжу 
(т/л, м/л), будлісу (т/л, м/л), дров’яної деревини (т/л, м/л).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що бажають 
взяти участь в аукціоні, повинні:

1. Подати для реєстрації на біржі заяву з наступними 
документами:

— Нотаріально засвідчені копії установчих документів.
— Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної особи або 
фізичної особи – підприємця). 

— Копії довідки про взяття на облік платника подат-
ків, довідки з державного комітету статистики України. 

— Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на 
додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного податку).

— Довідка за підписом керівника суб’єкта господарю-
вання щодо обсягів фактично переробленої необробле-
ної деревини за попередній квартал.

— Довіреність уповноваженим особам покупця з по-
вноваженнями на участь в аукціоні та на підписання до-
говорів купівлі – продажу.

— Копії платіжних доручень, що підтверджують пере-
рахування реєстраційного та гарантійного внесків. 

2. Сплатити:
— реєстраційний внесок у розмірі 500,00 грн. з ура-

хуванням ПДВ на р/р № 26005500086817 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248, 
отримувач – ТБ «Київська агропромислова біржа»;

— гарантійний внесок (сплачується без урахування 
ПДВ) у розмірі п’ять відсотків від вартості заявлених на 
купівлю лотів на р/р № 26001500093064 в ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248, 
отримувач — ТБ «Київська агропромислова біржа».

Документацію з проведення аукціонних торгів та пере-
лік деревини, що виставляється на аукціонні торги, мож-
на одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх, (e-mail: 
office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту 
біржі www.visnik.kiev.ua . 

Зв’язатися зі службою підтримки щодо організації та 
проведення аукціонних торгів  можливо за телефонами: 
+38 044 230 95 49, +38 044 230 96 95. 

Прийом  заявок на загальний аукціон завершується  
12 грудня 2017 року о 15-00.

Аукціонний Комітет з організації та проведення аукці-
онних торгів з продажу необробленої деревини

Дзюба Володимир Юрійович, 30 жовтня 1983 року народження, 
попереднє місце реєстрації: м. Київ, пр-т Ватутіна, буд. 8А, кв. 79, в 
даний час місце проживання не відоме, викликається як відповідач 
Краснопільським районним судом Сумської області у судове засідан-
ня на 13.10 год. 04 грудня 2017 року за адресою: вулиця Вокзальна, 
будинок 18, смт Краснопілля, Краснопільського району, Сумської об-
ласті, Україна, зал засідань № 1, суддя Косар А. І., для участі у судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Дзюба Наталії Анатоліївни 
до Дзюба Володимира Юрійовича, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог щодо предмета спору: Орган опіки та піклування Крас-
нопільської районної державної адміністрації Сумської області про по-
збавлення батьківських прав та зміну розміру аліментів. При собі ма-
ти паспорт. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вва-
жається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і у разі 
його неявки може бути розглянута за його відсутності.

Сторожинецький районний суд Чернівецької облас-
ті викликає як відповідачку: Пасюк Тетяну Георгіївну 
23.04.1968 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Михальча, вул. Українська, 4, Сторожинець-
кого району, Чернівецької області, у судове засідання у 
цивільній справі за позовом Чорнописької Оксани Део-
нізіївни до Пасюк Тетяни Георгіївни про визнання осо-
би втратившою право користування жилим приміщен-
ням на 10 год. 00 хв. 13.12.2017 року за адресою: м. Сто-
рожинець, вул. Чернівецька, 6, кабінет № 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у вашу відсутність.

Суддя Н. П. Дедик

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 18.12.2017 року о 09 год. 15 хв. Дубров-
ську Ольгу Іванівну як відповідачку по справі за по-
зовом Шимчук Ольги Олександрівни до Дубровської 
Ольги Іванівни про звернення стягнення на предмет 
іпотеки.

Відповідачка викликається в судове засідання, у 
разі її неявки справа розглядатиметься в її відсут-
ність.

Суддя Савицький О. А.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у 
судове засідання як відповідача Кім Юлію Сергіїв-
ну, останнє відоме місце перебування якої значить-
ся за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 6, кв. 92 
по справі № 752/15583/17 за позовом Кім Юлії Сергі-
ївни до Кім Олександра Едуардовича про розірвання 
шлюбу, слухання по справі призначено на 11 грудня 
2017 року на 17 годину.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі 
відповідача.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Тютюнника Василя Григоровича у судо-
ве засідання, що призначено на 13 грудня 2017 ро-
ку на 17 годин 30 хвилин по цивільній справі за по-
зовом Тютюнник Наталії Юріївни до Тютюнника Ва-
силя Григоровича, третя особа: Тютюнник Сергій Іва-
нович, про виключення відомостей про батька з ак-
тового запису (кабінет № 35, пр. Маяковського, 5-в, 
м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Кодимський районний суд Одеської області викликає 
Петрова Олександра Ігоровича, як, відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Колібабчука Віталія Анатолійови-
ча до Петрова Олександра Ігоровича про стягнення за-
боргованості на судове засідання, яке відбудеться 06 
грудня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Кодима,  
пл. Перемоги, 1, Одеської області, 66000, каб. № 10  
(суддя Гура А. І.).

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за 
його відсутності за наявними у справі доказами. Крім то-
го, суд роз’яснює відповідачу про обов’язок повідомити 
про причини неявки на судове засідання.

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської 
області викликає Чайбин Михайла Михайловича як 
відповідача у цивільній справі за позовною заявою 
Чайбин Івана Михайловича до Чайбин Михайла Ми-
хайловича про припинення права власності в спіль-
ному майні та визнання права власності, в судове за-
сідання призначене на 07 грудня 2017 року о 09 год. 
00 хв., яке відбудеться в приміщенні Мукачівського 
міськрайонного суду за адресою: м. Мукачево, вул. 
Л. Толстого, 13.

Суддя В. М. Довжанин

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Хархун Аллу Ісааківну, яка проживає в м. Києві по 
вул. Велика Васильківська, 132, кв. 8, як відповіда-
ча в судове засідання по справі за позовом Дробиш 
Геннадія Леонідовича до Хархун Алли Ісааківни про 
зобов’язання не чинити перешкоди у здійсненні пра-
ва власності та вселення, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потехіна, буд. 3-а, каб. № 5 на 07.02.2018 року 
об 11.30 год.

В разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Згідно протоколу № 2/2017 Позачергових За-
гальних зборів учасників ТОВ «Агропортал» від 
21.11.2017 р. прийнято рішення щодо припинен-
ня Товариства з обмеженою відповідальністю «Аг-
ропортал» (49102, м. Дніпро, вул. Будьонного, буд. 
23А, код ЄДПРОУ 37359610) шляхом його ліквідації у 
добровільному порядку. Головою ліквідаційної комі-
сії призначено Томченка Андрія Костянтиновича. За-
яви кредиторів приймаються протягом двох місяців 
від дня публікації даного оголошення.

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 11.10.2017 р. по цивільній справі № 417/4413/17 за 
позовом Солдатенко Інни Миколаївни до Солдатенка Віталія 
Васильовича, третя особа: Орган опіки та піклування, Вико-
навчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області 
про надання дозволу на багаторазові тимчасові виїзди в зону 
АТО та за кордон неповнолітніх дітей без згоди батька було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені частко-
во. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Марківським районним су-
дом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви 
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цієї заяви.

Богуславський районний суд Київської області, в 
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/1118/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» до Осадчука Ва-
силя Миколайовича про стягнення заборгованості по 
кредиту, викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. за адресою: 
вул. Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області, як 
відповідача:

Осадчук Василь Миколайович, 24 червня 1993 ро-
ку народження, (зареєстрований за адресою: вул. 
Свердлова, 14, м. Богуслав, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Київський районний суд м. Одеси викликає Кар-
лова Володимира Володимировича як відповідача 
по справі № 520/12260/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» до 
Карлова Володимира Володимировича про стягнен-
ня заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06.12.2017 р. о 14 
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом Дрозд Романа Дмитровича до 
Дрозд Людмили Вікторівни про розірвання шлюбу, викли-
кає в судове засідання Дрозд Людмилу Вікторівну, як відпо-
відача, останнє фактичне місце проживання якої: смт Вишні-
вець, вул. Незалежності, буд. 6, Збаразького району, Терно-
пільської області, на 10 годину 11 грудня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького 
районного суду Тернопільської області за адресою: 47302,  
м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської області, 
суддя Левків A. І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропо-
нує Дрозд Л. В. надати всі наявні у неї докази на заперечен-
ня позову.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності Дрозд Л. В.

Про причину неявки Дрозд Л. В. повинна повідомити суд.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає 
як відповідачів Пономаренка Василя Івановича, По-
номаренка Руслана Васильовича, Пономаренко Лю-
бов Василівну в судове засідання по цивільній справі  
№ 2/487/2470/17 позовну заяву Янковської Ельзи 
Миколаївни до Пономаренка Василя Івановича, По-
номаренка Руслана Васильовича, Пономаренко Лю-
бові Василівни, третя особа: Південна товарна біржа 
про визнання договору купівлі-продажу дійсним, ви-
знання права власності, призначене на 06.12.2017 
року о 08.30 год. в каб. № 17 Заводського районного 
суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважа-
ються повідомленими про час та місце розгляду 
справи. В разі їх неявки позов може бути розгляну-
то за їх відсутності.

Суддя С. В. Щербина

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

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

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 13 грудня 2017 
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного 
товариства «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 
до П’яних Олександра Євгеновича, Страхова Олек-
сандра Васильовича про визнання договору купівлі-
продажу нежитлового будинку недійсним.

Відповідачі у справі П’яних Олександр Євгенович, 
мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Генерала Анто-
нова, буд. 5, кв. 4 та Страхов Олександр Володими-
рович, мешкає за адресою: Донецька обл., Ясинуват-
ський район, с. Нетайлове, вул. Чкалова, буд. 6, кв. 
6, викликаються до суду на 14 грудня 2017 р. о 16.00 
год., каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. 
Волоська, 6/14Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відачі повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу, 
призначену до розгляду на 05.12.2017 року, за позовною 
заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тор-
говельний будинок «Амстор» до Тамалова Романа Ана-
толійовича, Богуславського Павла Ігоровича, Головного 
сервісного центру МВС України, третя особа: Труш Олек-
сій Вікторович про визнання права власності та витребу-
вання майна із чужого незаконного володіння.

Відповідач Тамалов Роман Анатолійович (зареєстро-
ваний за адресою: 83044, м. Донецьк. Пролетарський ра-
йон, вул. Армавірська, 17/87), викликається на 05 груд-
ня 2017 року на 09.30 год. до суду, каб. №9 , для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач Богуславський Павло Ігорович (зареєстро-
ваний за адресою: 02230, м. Київ, вул. Маяковського, 
8-Б/51), викликається на 05 грудня 2017 року на 09.30 
год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідач Головний сервісний центр МВС Украї-
ни (розташований за адресою: 04071, м. Київ-71, вул. 
Лук’янівська, 62), викликається на 05 грудня 2017 ро-
ку на 09.30 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Третя особа: Труш Олексій Вікторович (зареєстро-
ваний за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 
35/132), викликається на 05 грудня 2017 року на 09.30 
год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи яких неві-
доме, викликаються в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вва-
жаються повідомленими про час і місце розгляду спра-
ви.

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

Суддя М. М. Скиба

КТВП «Сумириба» (код 04689116) повідомляє, що 
чергові Загальні збори (конференція) Членів КП від-
будуться 20 січня 2018 року, об 11 годині за адре-
сою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 76.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів 

Членів КП.
2. Затвердження звіту ради КТВП «Сумириба» 

«Про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства за 2013—2017 роки.»

3. Звіт ревізійної комісії «Про фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємства за 2013—2017 ро-
ки.»

4. Затвердження висновків ревізійної комісії за 
2013—2017 роки.

5. Затвердження річних звітів та балансів підпри-
ємства за 2013—2017 роки і визначення основних 
напрямків діяльності КП на 2018 рік.

6. Про внесення змін до статуту підприємства 
шляхом викладення його у новій редакції.

7. Зміна та затвердження складу Ради КП.
8. Затвердження Голови Ради КП.
9. Про розподіл прибутку підприємства.
10. Про затвердження внутрішніх положень ко-

лективного підприємства.
11. Про затвердження колективного договору на 

2018—2021 роки.
12. Різне.
Реєстрація учасників відбуватиметься від 10:00 до 

11:00 години 20 січня 2018 року.
Для реєстрації участі у Загальних зборах необхід-

но мати при собі обов’язково документ, що посвід-
чує особу (паспорт); представникам Членів КП – до-
кумент, що засвідчує особу (паспорт) та доручення, 
оформлене згідно з чинним законодавством Украї-
ни, ідентифікаційний номер.

Телефон для довідок (0542) 65-16-60.

Ульяновський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 26400, Кіровоградська обл., м. Ульяновка,  вул. Ле-
ніна, 70) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

12.12.2017 о 09:00 до Ставратій Лілія Станіславівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 26420, Кіровоградська 
обл., Благовіщенський р-н, с.Грушка, вул. Калініна, буд. 2) 
справа № 402/1225/17, суддя Ясінський Л. Ю.

12.12.2017 о 10:00 до Новацький Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 26430, Кіровоградська обл., 
Благовіщенський р-н, м. Кам’яний Брід, вул. Комсомольска, 
буд. 8) справа № 402/1223/17, суддя Ясінський Л. Ю.

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

Приазовський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідачів Красик Олену Вікторівну (місце прожи-
вання: Донецька область, Новоазовський район, с. Порохня, 
вул. Орджонікідзе, 29), та Орлову Валентину Вікторівну (міс-
це проживання: Донецька область, Новоазовський район,  
с. Порохня, вул. Орджонікідзе, б/н), в судове засідання по 
цивільній справі № 325/1619/17 за позовом ПАТ «ММК ім. 
Ілліча» до Красик О. В., Орлової В. В. про розірвання догово-
ру оренди, яке призначене на 12.12.2017 року о 09.00 годи-
ні в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької 
області (вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, Приазовського 
району, Запорізької області). З опублікуванням оголошен-
ня про виклик відповідачі вважаються повідомленими про 
розгляд справи. В разі неявки відповідачів до суду, непові-
домлення ними про зміну місця проживання (перебування), 
або причини неявки, застосовуються наслідки, передбачені 
статтями 77, 169 ЦПК України.

В разі відкладення розгляду справи, наступне судове за-
сідання буде призначене на 08 годину 30 хвилин 19 грудня 
2017 року в тому ж приміщенні суду.

Суддя Пантилус О. П.

Зіньківський районний суд Полтавської облас-
ті викликає Старостенка Дмитра Миколайовича 
29.06.1972 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
село Петрівка, вулиця Дружби, 46, Зіньківського ра-
йону, Полтавської області) як відповідача в судове 
засідання в цивільній справі за позовом Старостенко 
Ніни Василівни до Старостенка Дмитра Миколайови-
ча про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин в приміщенні Зіньківсько-
го районного суду Полтавської області за адресою: 
Полтавська область, місто Зіньків, вулиця Соборнос-
ті, 2, головуючий по справі суддя Дем’янченко C. M.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в 
судове засідання.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької облас-
ті викликає в судове засідання Мушеника Петра Воло-
димировича, який проживає за адресою: м. Кам’янець-
Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 76/6, Хмельниць-
кої області, як відповідача по справі № 674/1209/17 пров. 
№ 2/674/732/17 за позовом Яворської Наталії Володими-
рівни до Мушеника Петра Володимировича, третя особа: 
Дунаєвецький PC ДМС України у Хмельницькій області 
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням та про зняття з реєстра-
ційного обліку в квартирі, яке відбудеться 21.12.2017 р.  
о 10.00 год. в залі суду за адресою: вул. Красінських, 11, 
м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не 
повідомлення про причину неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами за його відсутності (зао-
чний розгляд).

Суддя В. М. Шклярук
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +1  +6 Черкаська +1  +6 +5  +10
Житомирська -1  +4 +1  +6 Кіровоградська +1  +6 +6  +11
Чернігівська +1  +6 +1  +6 Полтавська +1  +6 +5  +10
Сумська 0  +5 0  +5 Дніпропетровська +1  +6 +6  +11
Закарпатська +2  -3 +2  -3 Одеська +5  +10 +11  +16
Рівненська +2  -3 +2  -3 Миколаївська +4  +9 +9  +14
Львівська +1  -4 -1  +4 Херсонська +4  +9 +10  +15
Івано-Франківська +1  -4 -1  +4 Запорізька +3  +8 +8  +13
Волинська +2  -3 +2  -3 Харківська 0  +5 0  +5
Хмельницька +2  -3 +1  +6 Донецька +1  +6 +3  +8
Чернівецька +2  -3 0  +5 Луганська 0  +5 0  +5
Тернопільська +2  -3 +2  -3 Крим 0  +5 +10 +15 
Вінницька +1  +6 +5  +10 Київ +4  +6 +4  +6
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Пам’ять  
про народний 
спротив 
колективізації

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ВИТОКІВ. На залізничній станції Пришиб Михайлівсько-
го району Запорізької області відбулося відкриття першої в об-
ласті інформаційної дошки, присвяченої народному спротиву 
сталінській колективізації наприкінці 1920-х — початку 1930 
років. Вшанувати пам’ять борців за волю прийшли представни-
ки влади, школярі, місцеві жителі.

Після згортання НЕПу комуністичний режим узяв курс на 
знищення українського села. Наш народ не мирився з цим. го-
лодомору 1932—1933 років передувало 5 тисяч повстань за 
участю понад мільйона осіб. Одним з осередків повстанського 
руху в запорізькому краї стала Михайлівщина. У квітні 1928 ро-
ку біля пришибського елеватора, де зберігалися сотні тонн зер-
на та борошна, вкраденого в селян, зібралося майже  200 жі-
нок на чолі з офіцером, учасником Першої світової війни Боро-
давкою. Можновладці планували відправити продовольство до 
Росії. Селяни вимагали їжі для себе та своїх дітей і, отримавши 
відмову, пішли на штурм. Охорона розбіглася, люди розібрали 
продукти. Завдяки цьому було врятовано багато життів. Учас-
ників повстання жорстоко покарали, більшість із них загинула 
у концтаборах чи на засланні.

Звертаючись до учасників мітингу, заступник директора депар-
таменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Запорізької ОдА Олександр Зубченко наголосив, що голодомор 
був помстою за Українську революцію 1917—1921 років.

— Окупаційна влада боялася втратити Україну, — зазначив 
він, — і робила все для придушення найменшої спроби націо-
нального відродження, ліквідації соціальної й духовної основи 
українства, винищувала мільйони носіїв національної ідентич-
ності. Але ми вистояли і збереглися як нація. Пам’ять про муж-
ніх і сильних духом людей, які піднялися проти комуністичних 
катів, надихає наших бійців у зоні проведення АТО.

Найближчими роками планують встановити пам’ятні знаки, 
приурочені народному спротиву колективізації, у Михайлівці, 
Любимівці та інших населених пунктах району та всієї Запо-
різької області, де відбувалися народні протести проти радян-
ської влади.

Нехай біди і негаразди 
розвіються з димом
ПРИКМЕТИ. Якщо на Андрія засніжить, зима буде затяжною  
і холодною

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра» 

Грудень рік завершує і 
зимі двері відчиняє. До 

столиці вона завітала 12 
листопада, потрусила мо-
крим лапатим снігом, дих-
нула нічним приморозком, 
закликала комунальників 
подбати про опалювальний 
сезон. Зустріч була тради-
ційною:  численними фон-
танами води з прорваних 
тепломереж. Дякуємо тобі, 
зимонько, що вчасно відсту-
пила  у Карпатські гори, да-
ла змогу ремонтникам лік-
відувати аварії, а мешкан-
цям сотень будинків не за-
мерзнути. 

Згідно з повідомленння-
ми  синоптиків Держметео-
служби, грудень буде по-
мірно прохолодним. Мінусо-
ва температура спостеріга-
тиметься лише ночами. Про 
те, якою буде зима, прогно-
зувати можна і  за народни-
ми  прикметами, спостеріга-
ючи  стан  погоди у такі дні 
релігійних свят: Введення у 
храм Пресвятої Богородиці, 
Третя Пречиста (4), Андрія 
Первозваного (13), Миколая 
Чудотворця (19), Свирида-
Сонцеворота (25). 

«Третя Пречиста на-
стає — землю снігом вкри-
ває», стверджує народ-
не прислів’я. Це свято 
пов’язане з образом Бого-
родиці Марії — Матері Ісу-
са Христа. Трирічною ді-
вчинкою батьки привели її 
до єрусалимського храму, 
щоб вона присвятила себе 
служінню  Господові, бо да-
ли йому таку обітницю. Від-
тоді на Пречисту  христи-
яни приводять до церкви 
малих дітей, щоб Пресвя-
та Богородиця взяла їх під 
своє покровительство. До 
цього свята слід завершити 
всі сільськогосподарські ро-
боти і накреслити плани на 
майбутній рік.

Якщо на Пречисту випа-
де сніг на промерзлу землю 
— уся зима буде суворою; 
якщо  ожеледь — сніжною, 
затяжною.

Свято Андрія Первозва-
ного (Калити) після дов-
гої перерви стало популяр-
ним наприкінці  ХХ століт-
тя. У наш час це веселі мо-
лодіжні гуляння з вечорни-
цями і ворожіннями. У ди-
тинстві я не раз був свід-
ком таких вечорниць. У ме-
не було три сестри, і молодь 
з усієї вулиці часто збира-
лася на свято в нашій ха-
ті. Запам’ятав одне з воро-
жінь. Ще до того як прихо-
дили гості, сестри запалю-
вали грубу. Коли дрова роз-
горалися, вони по черзі ки-
дали у вогонь дрова, при-
мовляючи: «Дим-димочку, 
в Андрієву нічку, у грубці 

не чади — у комин іди. Лети 
над порогом до милого мого. 
Аби мною одною лиш жив і 
мене лиш одну любив!» 

Якщо на Андрія погожий 
день, без снігопаду, зима 
буде теплою. Вітряний день 
віщуватиме холодну зиму із 
заметілями.

Одне з головних грудне-
вих свят — Миколая Чу-
дотворця. Святий вважа-
ється заступником усіх бід-
них і знедолених, а також 
тих, хто подорожує. Приєм-
ною теплою згадкою спли-
ває в моїй пам’яті цей день 

з далекого дитинства. Біля 
ікони Миколая Чудотвор-
ця горіла лампада. Я із се-
стричками статечно сидів 
на лаві під образами. Від-
чинялися сінешні двері, і 
до кімнати заходив… Свя-
тий Миколай. Це був та-
то, зодягнений у празнико-
ве  вбрання, з полотняною 
торбиною через плече. Об-
даровуючи нас бубликами, 
цукерками, яблуками, тато 
приказував: «Це вам, дітки, 
подарунки від Святого Ми-
колая. Будьте слухняними і 
поважайте старших, а Свя-

тий Миколай оберігатиме 
вас від усякого лиха». Цей 
прадавній християнський 
обряд зберігся донині. 

«Від Миколая зима силу 
набирає», — каже народ-
на мудрість. Якщо цього дня 
йтиме сніг, то й зима буде 
сніжною. 

На Свирида-Сонцеворо-
та небесне світило повер-
тає на літо, а зима на мо-
роз. Цей день у грудні  мо-
же бути найхолоднішим. 
Ночі стають на хвилину ко-
ротшими, а дні — довшими. 
За сонцестоянням грудень 
прирівнюється до червня: у 
грудні день найкоротший, а 
у червні — найдовший. Як-
що грудень буде холодним 
— червень буде теплим, як-
що грудень теплий — чер-
вень навпаки. За давніми 
спостереженнями народ-
них синоптиків, січень при-
рівнювали до липня, а лю-
тий — до серпня.

Рік, що добігає кінця, 
запам’ятається нищівними 
пожежами, землетрусами, 
повенями і буревіями, що 
час від часу траплялися  на 
всіх континентах земної ку-
лі. Не оминули стихійні ли-
ха й Україну. Але збитки, 
завдані ними, можна ком-
пенсувати: відремонтува-
ти зруйноване житло, поса-
дити дерева, виростити но-
ві врожаї. Непоправна інша 
біда. Ніколи вже не повер-
немо до життя захисників 
Батьківщини, яких втра-
чаємо мало не щодня у не-
оголошеній  війні, яку веде 
проти України  російський  
агресор. Тож залишається 
сподіватися на те, що Новий 
рік принесе нам очікува-
ний мир. Вчинимо для цього 
прадавній християнський 
обряд: зберімо напередод-
ні Нового року в обійсті весь 
непотріб, винесімо за межі  
оселі й спалімо на вогнищі. 
Нехай усі наші біди і нега-
разди розвіються з димом.

Наш калеНДар

1 грудня —  день працівників прокуратури;  Всес-
вітній день боротьби зі СНІдом

2 грудня —  Міжнародний день боротьби за скасу-
вання рабства

3 грудня —  Міжнародний день людей з обмеже-
ними можливостями

4—10 грудня  —  Всеукраїнський тиждень права
5 грудня  —  день працівників статистики; міжна-

родний день добровольців заради 
економічного і соціального розвитку; 
Всесвітній день ґрунтів

6 грудня  —  день Збройних сил України
7 грудня  —  день місцевого самоврядування;  

Міжнародний день цивільної авіації
9 грудня  —  Міжнародний день боротьби з коруп-

цією
10 грудня  —  день благодійництва; день прав лю-

дини
11 грудня  —  Міжнародний день гір
12 грудня  —  день Сухопутних військ України
14 грудня  —  день вшанування учасників ліквіда-

ції наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС

15 грудня  —  день працівників суду
17 грудня  —  день працівників державної виконав-

чої служби
18 грудня  —  Міжнародний день мігрантів
19 грудня  —  день адвокатури; Свято Миколая Чу-

дотворця
20 грудня  —  Міжнародний день людської солідар-

ності
22 грудня  —  день енергетика; день працівників 

дипломатичної служби
24 грудня  —  день працівників архівних установ
25 грудня —  Різдво за григоріанським календарем
31 грудня  —  Зустріч Нового року

А за Східним календарем наступний рік  — Собаки
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