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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Завдання Служби зовнішньої 

розвідки — стати 
повноцінним учасником 

європейської  
і євроатлантичної 

розвідувальної спільноти.  
Це логічно, оскільки  

ми маємо спільних 
ворогів».

Здобуто місце  
в чільній двадцятці 

ГАЗОВІ ХАБИ. Наприкінці листопада цього року Україна впер
ше увійшла до чільної двадцятки кращих газових хабів Євро
пи згідно з рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів 
(EFET). Наша країна посідає в цьому переліку 18 місце. EFET упер
ше внесла Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтин
гу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилася таким ліквід
ним хабам, як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Руму
нію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно ра
ніше за нашу країну.

Для поліпшення позицій у рейтингу EFET Україна має встанови
ти тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити 
щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати ви
користовувати короткострокові стандартизовані продукти на тор
говельній платформі в межах щоденного балансування.  

Ухвалення проекту змін до Кодексу ГТС, розробленого Укртранс
газом та поданого ним до НКРЕКП, дасть змогу українському ха
бу значно поліпшити свої позиції й піднятися у наступному огляді 
EFET, переконують у НАК «Нафтогаз України».

59,9 млн тонн 
зернових і зернобобових культур  

із 14 млн га вже зібрано в Україні  
за врожайності 42,6 ц/га   

(96% запланованих 14,6 млн га)

ВИБІР. «УК» розшукав школи з румунською мовою навчання,  
де готові викладати частину предметів українською

Знання визначають 
майбутнє

Президент про участь у системах колективної безпеки  
і оптимізацію служби відповідно до стандартів НАТО

5
У селі Дяківці на Буковині найменші представники нацменшини здобувають освіту рідною мовою

6 7
ДОВКІЛЛЯ

В українських Карпатах всихання ялини 
європейської можна характеризувати 
як екологічну катастрофу, а сосни 
звичайної на Поліссі та в інших 
регіонах — як загрозу 

Фахівці називають об’єктивні 
причини подорожчання 
продукції свинарства,  
але пересічним покупцям  
від того не легше

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Для людей у камуфляжі
ПОДІЯ. Упродовж року через центр Axios бійці та їхні рідні отримують цільову допомогу  
з працевлаштування

 Ольга ПРОКОПЕНКО,  
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно у столиці відбув-
ся Форум взаємодії з питань 

реінтеграції захисників України 
у мирне суспільство. Крім органі-
заторів, Центру практичної допо-

моги захисникам України Axios, 
участь в його роботі взяли ті, хто 
шукає себе після війни, й ті, хто 
знайшов себе на полі бою. 

Юлія Пасхіна за першою осві-
тою магістр економіки.  У друго-
му виші здобула фах психоло-
га. З червня 2014 року — волон-

тер-психолог. У Запоріжжі запо-
чаткувала роботу центру допомо-
ги бійцям. Працювала з військово-
службовцями, їхніми сім’ями  та 
переселенцями. На основній робо-
ті з розумінням ставилися до то-
го, що частину робочого часу вона 
приділяла допомозі захисникам. 

З осені 2016-го підписала конт-
ракт із Збройними силами Укра-
їни, отримала призначення в ба-
тальйон морської піхоти. Нині не-
се службу в зоні АТО.

За рік контрактної служби 
встигла отримати нагороди, як-то 
відзнаку Президента України «За 

участь в антитерористичній опе-
рації», медаль «За оборону Марі-
уполя» і здобути досвід. 

Юлія каже, що найсерйозніша 
проблема військовослужбовців — 
те, що розпадаються сім’ї. І 
добре, якщо є змога погово-
рити з обома сторонами. 4
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської обл. (адреса суду: 26000, Кіровоградська обл., 
м. Новомиргород, вул. Леніна, 157) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

05.12.2017 о 15:00 до Скрипченко Олександра 
Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
26000, Кіровоградська обл.,  Новомиргородський 
р-н, с. Миколаївка) справа № 395/1123/17, суддя За-
буранний Р. А.

05.12.2017 о 14:00 до Маркуца Наталія Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 26001, Кіровоград-
ська обл., м. Новомиргород, вул. Леніна, буд. 163) 
справа № 395/1119/17, суддя Забуранний Р. А.

05.12.2017 о 14:30 до Лунін Юрій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 26001, Кіровоград-
ська обл., м. Новомиргород, вул. Леніна, буд. 163) 
справа № 395/1121/17, суддя Забуранний Р. А.

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.

В провадженні Заводського районного суду м. Запоріж-
жя перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Єременко Олени Сергіївни про стягнення заборгованості.

Заводський районний суд м. Запоріжжя викликає Єре-
менко Олену Сергіївну в судове засідання 5 грудня 2017 року 
об 11.00 год. для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» до Єременко Олени Сергіївни про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться за адресою Заводського ра-
йонного суду м. Запоріжжя.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення про-
ти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки 
відповідачки в судове засідання та неповідомлення суду про 
причини неявки, позов буде розглянутий за її відсутністю за 
наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Марченко Н. В.

Кондяков Олександр Володимирович, 15.10.1948 
року народження, зареєстрований за адресою: Ро-
сійська Федерація, Московська область, Подоль-
ський район, м. Клімовськ, Октябрська площа, буд. 
5, кв. 118, вам необхідно з’явитись о 14 год. 00 хв. 
05.12.2017р. до Ужгородського міськрайонного су-
ду Закарпатської області (суддя Данко В. Й.) за адре-
сою: місто Ужгород, вулиця Загорська, 53, для про-
ведення підготовчого судового засідання у кримі-
нальному провадженні № 22017070000000041 за 
ознаками вчинення вами злочинів, передбачених  
ч. 2 ст. 110 КК України (в редакції Закону № 1689-VII 
від 07.10.2014) та ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області викликає в судове засідання, призна-
чене на 8 грудня 2017 р. о 10.00 год. Кушніра Євге-
на Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Останнє відоме місце проживання: місто Олек-
сандрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в 
приміщенні Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, 
вул. Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Сверлович Владислав Юрійович, 04.01.1975 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Закар-
патська область, Перечинський район, с. Дубриничі, 
вул. Підгорбна, 4, вам необхідно з’явитись о 10 год. 
00 хв. 06.12.2017 до Ужгородського міськрайонно-
го суду Закарпатської області (суддя Данко В. Й.) за 
адресою: місто Ужгород, вулиця Загорська, 53, для 
проведення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні    № 22015070000000125 за 
ознаками вчинення вами злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 110 ч. 1 ст. 338 КК України.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання з розгляду цивільної справи як 
відповідача за позовом Носаль Лариси Петрівни до Но-
саля Андрія Володимировича про розірвання шлюбу, як 
відповідача Носаля Андрія Володимировича, який меш-
кає за адресою: 92730, Луганська область, Старобіль-
ський район, с. Буткова, вул. Трудова, буд. 18; розгляд 
справи відбудеться 5 грудня 2017 року о 09 год. 20 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Вінницький міський суд Вінницької області викликає від-
повідача: Кравчика Олега Миколайовича, останнє місце реє-
страції: вул. Радянська, 9А, с. Зеленотропинське, Голоприс-
танський район, Херсонська область, у судове засідання, яке 
відбудеться 04.12.2017 року о 15.30 год. за адресою: м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній спра-
ві № 127/15638/17 за позовом Чекотун Вероніки Юріївни до 
Кравчика Олега Миколайовича, третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог на предмет спору – Служба у справах ді-
тей Вінницької міської ради, про стягнення аліментів та по-
збавлення батьківських прав.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку неявки в 

судове засідання справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000000657 (номер спра-
ви 1-кп/243/172/2017) за обвинуваченням Бікбаєва 
Дмитра Рінатовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинува-
ченого Бікбаєва Дмитра Рінатовича, 09.12.1991 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Горлівка, вул. Гречнєва, буд. №10, к. 
№120, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 грудня 2017 року о 09 годині 15 хвилин у залі 
судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження 
№ 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія 
Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 
ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 
ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Романа Лео-
нідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 
4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, 
ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 
КК України, Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, 
ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 
3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 
3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який про-

живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Одеська, буд. 30; 

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який прожи-
ває за адресою: Донецька область, Старобешевський ра-
йон, с. Новий світ, вул. Романової, буд. 3, кв. 68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 
буд. 63, кв. 96, на 14.12.2017 року об 11.00 год. до суду, 
каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/46/2017) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
судове засідання, яке відбудеться 8 грудня 2017 року 
о 13 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016240000000002 (номер спра-
ви 1-кп/243/466/2017) за обвинуваченням Олєйні-
кової (Станіславської) Ірини Вадимівни, у вчиненні  
кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинувачену 
Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну, яка за-
реєстрована за адресою: Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Сочинська, будинок № 73, квартира № 7, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 груд-
ня 2017 року об 11 годині 30 хвилин у залі судового 
засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Баришівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
07500, Київська обл., смт Баришівка, вул. Леніна, 61) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

08.12.2017 об 11:00 до Суржиков Артем Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07526, Київська обл., Ба-
ришівський р-н, с. Морозівка, вул. Комсомольська, буд. 28) 
справа № 355/627/17, суддя Єременко В. М.

25.12.2017 о 15:00 до Суржиков Артем Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07526, Київська обл., Ба-
ришівський р-н, с. Морозівка, вул. Комсомольська, буд. 28) 
справа № 355/627/17, суддя Єременко В. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жов-

тня 1974 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 
135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України виклика-
ється Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченого в підго-
товчому судовому засіданні кримінального прова-
дження №42014050610000027 від 31 липня 2014 ро-
ку за обвинуваченням Борщова Андрія Леонідовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 12 груд-
ня 2017 року о 09 год. 10 хв. Поважні причини непри-
буття особи на виклик, передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викли-
ком до суду, передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Чопик О. П.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 42016050000001286 (но-
мер справи 1-кп/243/644/2017) за обвинуваченням Мітрущенка 
Руслана Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Мітрущенка Русла-
на Геннадійовича, 04.05.1974 року народження, який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, буд. № 5, 
кв. № 69, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 8 груд-
ня 2017 року о 13 годині 05 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/4540/17; 2/219/2937/2017 
за позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ручкі-
ної Ольги Борисівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Ручкіна Ольга Борисівна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Єнакієве, вул. Турутіна, 132/32) викли-
кається 8 грудня 2017 року на 08 годину 30 хвилин до 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі 
в розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. 
Радянська, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться  05.12.2017 о 09:40 до Солонуха Марія Геннадіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Поштова (Радянської Армії), буд. 
11) справа № 381/3828/17, суддя Осаулова Н. А.

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

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, 
вул. Перемоги, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться   05.12.2017 о 10:30 до Олійник Валентина Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Глінки , буд. 2) справа  
№ 148/1698/17, суддя Саламаха О. В.

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

Товариством з обмеженою  
відповідальністю «РІМ-БУД»  

(код ЄДРПОУ 35042112) втрачено  
печатку, на відтиску якої зазначено:  

Україна* м. Дніпропетровськ* Товариство  
з обмеженою відповідальністю *  

№1 «РІМ-БУД» і.к.35042112.  
Втрачену печатку вважати недійсною.

Здолбунівський районний суд Рівненської обл. (адреса суду: 35705, Рівненська обл., м. Здолбу-
нів, вул.Незалежності,10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться   06.12.2017 о 09:20 до Кондратюк Володимир Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 35753, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Борщівка 
Перша, вул. Садова, буд. 39) справа № 562/3261/17, суддя Мичка І. М.

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

Миронівський районний суд Київської області викликає відповідача Івашина Івана Івано-
вича на судовий розгляд цивільної справи ЄУН 371/1344/17 за позовом Івашини Валентини 
Іванівни до Івашина Івана Івановича про визнання житлового будинку об’єктом права спіль-
ної сумісної власності подружжя, визнання права власності на 1/2 частину житлового будин-
ку, поділ житлового будинку в натурі, який відбудеться о 15 годині 00 хвилин 7 грудня 2017 
року в приміщенні Миронівського районного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) 12.12.2017 р. о 16.00 год. 
розглядає кримінальну справу за обвину-
ваченням Мостового Сергія Олександрови-
ча за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обви-
нуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться цивільна справа за позо-
вом Горбицької Жанни Володимирівни до 
Горбицького Гліба Олеговича про визна-
ння особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням.

Відповідач: Горбицький Гліб Олегович, 
зареєстрований за адресою: 87500, Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, 
буд. 9, кв. 39,

викликається для участі у розгляді 
справи, який відбудеться 11 грудня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 5, 24.

Суддя Скрипниченко Т. І.

У провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження  
№ 263/1629/17-к відносно Коміссарова Ро-
мана Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Коміссаров Р. Ю., 
11.10.1967 р.н., який є громадянином Ро-
сійської Федерації, зареєстрований у м. Мо-
сква Російської Федерації, документова-
ний паспортом № 4500 480823, виданого у 
м. Москва Російської Федерації, виклика-
ється для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 13.12.2017 р. об 11.00 год., 21.12.2017 р. 
об 11.00 год., 26.12.2017 р. об 11.00 год., 
17.01.2018 р. об 11.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 18,  
м. Маріуполь.

Суддя О. М. Музика

Орджонікідзевський районний суд міста Ма-
ріуполя Донецької області (87545, м. Маріу-
поль, пр. Перемоги 6) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Подлесно-
го Олександра Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Подлесний Олександр Анатолі-
йович, останнє відоме місце реєстрації якого: 
Донецька область, місто Маріуполь, вул. Азов-
стальська, 19, корп. 2, кв. 1, викликається на 
10.00 годину 11.12.2017 року в кабінет № 205, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутність на підста-
ві документів, які маються в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля Донецької області (87505, Донецька область, 
м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) розглядає справу в 
рамках спеціального судового провадження за кри-
мінальним провадженням №22014050000000291 
відносно Горбатюка Олександра Петровича, 
15.07.1970 року народження, який обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Горбатюк Олександр Петрович, 
який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, місто Волноваха, пров. Путейський, буд. 22, 
кв. 2, викликається на 08.30 годину 13.12.2017 року 
в кабінет №205 для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в його відсутність на підставі доку-
ментів, які маються в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Орджонікідзевський районний суд міс-
та Маріуполя (місто Маріуполь, проспект 
Перемоги, 6) розглядає справу за кримі-
нальним провадженням відносно Лакізи 
Олексія Ігоровича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігоро-
вич викликається на 14 грудня 2017 ро-
ку о 09.00 годині до Орджонікідзевсько-
го районного суду міста Маріуполя Доне-
цької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.
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Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
чів Гусєва Сергія Альбертовича, Гусєву Світлану Ві-
кторівну в судове засідання на 05 грудня 2017 року 
на 16.00 годину по цивільній справі № 426/13107/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Гусєва С.А., Гусєвої С.В. про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором до залу судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відпо-
відачів Левченка Андрія Вікторовича, Левченко Те-
тяну Михайлівну, Козлову Людмилу Олександрівну 
в судове засідання на 05 грудня 2017 року на 16.30 
годину по цивільній справі № 426/13197/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» до Левчен-
ка А. В., Левченко Т. М., Козлової Л. О. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором до залу су-
дових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Старобільський районий суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви  Кравцова Євгена Ігоровича, який мешкає за адре-
сою: вул. Кірова, 155, с. Н. Нагольчик, Антрацитівсько-
го району, Луганської область, та Мозгового Юрія Васи-
льовича, який мешкає за адресою: вул. Октябрська,18-а,  
с. Н. Нагольчик, Антрацитівського району, Луганської об-
ласть, як відповідачів по справі 2/431/1363/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» про стяг-
нення заборгованості:

Розгляд справи відбудеться 04 грудня 2017 року о 09 
годині 00 хв., в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. В. Форощук

Кролевецький районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Франка, 13) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.02.2018 о 15:00 до Глущенко Сергій Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 41301, Сумська обл.,  
м. Кролевець, вул. 8-го Березня, буд. 34) справа  
№ 579/1632/17, суддя Моргун О. В.

19.02.2018 о 14:00 до Саченко Наталія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 41350, Сумська обл., 
Кролевецький р-н, с. Камінь, вул. Селянська, буд 3) справа  
№ 579/1630/17, суддя Моргун О. В.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт Петропав-
лівка, вул. Радянська, 74а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк, про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 09:00 до Алексеєв Сергій Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52700, Дніпропетровська обл., 
смт Петропавлівка, вул. Карла Маркса, буд. 100) справа  
№ 188/1463/17, суддя Ніколаєва І. К.

05.12.2017 о 09:00 до Бабіцький Віктор Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52713, Дніпропетровська обл., 
Петропавлівський р-н, с.Олександропіль, вул. Південна, буд.  
10) справа № 188/1486/17, суддя Ніколаєва І. К.

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.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса 
суду: 84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. Доброволь-
ського, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

08.12.2017 о 09:00 до Пономаренко Олена Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Кримська, буд. 100) справа № 243/4752/17, 
суддя Кузнецов Р. В.

12.12.2017 о 14:20 до Малтиз Олена Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84162, Донецька обл., 
Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Л. Бикова, буд. 44) 
справа № 243/8725/17, суддя Кузнецов Р. В.

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

Броварський міськрайонний суд Київської обл. (адреса 
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевского, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

05.12.2017 о 12:30 до Бойко Анатолій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 07401, Київська 
обл., м. Бровари, вул. Оболонська, буд. 45, кв. 33) справа  
№ 361/5144/17, суддя Василишин В. О.

08.12.2017 об 11:20 до Ільченко Іван Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07400, Київська обл., м. Брова-
ри, вул. Грушевського, буд. 1, гурт.) справа № 361/5505/17,  
суддя Петришин Н. М.

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

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судові засідан-
ня, які відбудуться: 

07.12.2017 р. на 08-00 (резервне судове засідан-
ня 13.12.2017р. на 08-00) Жарких Артур Васильович.

07.12.2017 р. на 08-30 (резервне судове засідан-
ня 13.12.2017 р. на 08-30) Бородін Микола Микола-
йович.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі 
по справах вважається належним чином повідомле-
ними про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя Пронька В. В.

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 55400, Миколаївська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 
28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

06.12.2017 о 15:30 до Рувінська Тетяна Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 55430, Миколаївська обл., 
Братський р-н, с. Ганнівка) справа № 471/754/17-ц, суддя 
Скарницька І. Б.

12.12.2017 о 10:15 до Кострикін Сергій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55400, Миколаївська область 
Братський район, село Петропавлівка, вулиця Набережна, 
будинок 5) справа № 471/786/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса 
суду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

05.12.2017 о 09:30 до Бурцева Наталія Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 61172, Харківська обл., м. Харків, 
вул. Сергія Грицевця, буд. 19, кв. 107) справа № 644/4867/17, 
суддя Матвієвська Г. В.

13.12.2017 о 10:00 до Золотарьова Анастасія Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська 
обл., м. Харків, вул. Велика Кільцева, буд. 8, кв. 93) справа  
№ 644/6344/17, суддя Бугера О. В.

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

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул.Трифонова, 22) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

12.12.2017 о 10:00 до Метейко Ірина Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 7, кв. 23) справа  
№ 223/669/17, суддя Луньова О. Г.

22.12.2017 о 10:00 до Куценко Валентина Павлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. 13-ти Десантників, буд. 19) справа  
№ 223/721/17, суддя Задорожня Т. Г.

22.12.2017 о 09:30 до Цоцонава Ірине Силованівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл.,  
м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 13, кв. 44) справа 
№ 223/667/17, суддя Задорожня Т. Г.

22.12.2017 о 09:10 до Єленич Олександр Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл.,  
м. Вугледар, вул. 13-ти Десантників, буд. 41, кв. 26) справа 
№ 223/725/17, суддя Задорожня Т. Г.

22.12.2017 о 09:20 до Клименко Руслан Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл., м. Вугле-
дар, вул. Трифонова, буд. 2, кв. 50) справа № 223/722/17, 
суддя Задорожня Т. Г.

22.12.2017 о 09:40 до Цоцонава Альбіна Шакрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл.,  
м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 13, кв. 44) справа 
№ 223/668/17, суддя Задорожня Т. Г.

22.12.2017 о 09:50 до Черних Олена Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька обл.,  
м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 10, кв. 31) справа 
№ 223/670/17, суддя Задорожня Т. Г.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Ли-
ман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

05.12.2017 о 15:30 до Гаврилов Андрій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька 
обл., Лиманський р-н, смт Дробишеве, вул. Леніна, 
буд. 89) справа № 236/2282/17, суддя Саржевська І. В.

19.12.2017 о 08:20 до Осьмуха Анастасія Сергі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 84412, До-
нецька обл., Лиманський р-н, с. Лозове, вул. Жил-
масив, буд. 18, кв. 8) справа № 236/3223/17, суддя  
Саржевська І. В.

20.12.2017 о 08:10 до Ралітний Віталій Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 84461,  
Донецька обл., Лиманський р-н, с. Ямпіль, вул.  
Зарічна, буд. 14) справа № 236/3238/17, суддя  
Саржевська І. В.

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

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

Теофіпольський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 30600, Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Леніна, 
44) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   07.12.2017 о 10:30 до Куліковський Олександр Вале-
рійович (останнє відоме місце реєстрації: 30600, Хмельниць-
ка обл., смт Теофіполь, вул. Леніна, буд. 43, кв. 29) справа  
№ 685/1494/17, суддя Бурлак Г. І.

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

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса 
суду: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Губи, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  06.12.2017 о 08:45 до Фень Марина Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпро-
петровська обл., м. Кам’янське, вул. Глаголева, буд. 7, кв. 90) 
справа № 208/2396/17, суддя Похваліта С. М.

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

Луцький міськрайонний суд Волинської обл. (адреса су-
ду: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки,  24) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   08.12.2017 о 09:50 до Гунько Наталія Федорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 45143, Волинська обл., м. Луцьк, 
просп. Відродження, буд. 9, кв. 45) справа № 161/14642/17, 
суддя Крупінська С. С.

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.

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Першотравне-
ва, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  06.12.2017 о 16:00 до Гавриленко Тетяна Юрі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 08841, Київська обл., 
Миронівський р-н, с. Карапиші, вул. Щорса, буд. 60) справа  
№ 371/1282/17, суддя Поліщук А. С.

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.

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65003, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,68) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  18.12.2017 о 10:20 до Кондук Борис Борисович (останнє 
відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл.,, м. Одеса, Су-
воровський р-н., с. Шевченко, вул. 47-лінія, буд.15) справа 
№ 523/16602/16-ц, суддя Шепитко І. Г.

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.

Менський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 20) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
06.12.2017 о 10:30 до Бердик Геннадій Михайлович (останнє 
відоме місце реєстрації: 15674, Чернігівська обл., Менський 
р-н, с. Бірківка, вул. Леніна, буд. 34) справа № 738/1636/17, 
суддя Парфененко О. Я.

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Батог Єгора Євгеновича у спра-
ві за позовом Батог Катерини Михайлівни про розірван-
ня шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Щорса, 
буд. 106, кв. 44, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 05 грудня 2017 ро-
ку о 08.30 год. (резервна дата на 15 грудня 2017 року о 
13.30 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва (адреса суду: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 18.05.2018 до 
Чалов Вячеслав Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 
01001, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 10, кв. 23) справа  
№ 758/7713/17, суддя Васильченко О. В.

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

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
в судове засідання як відповідача Стокальську Ал-
лу Володимирівну у цивільній справі № 522/7959/17 
за позовом Плешакової О. В. Судове засідання від-
будеться 07 грудня 2017 року о 10 годині 45 хвилин 
у залі судових засідань № 210 в приміщенні Примор-
ського районного суду м. Одеси, що розташований 
за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання суд 
розглядатиме справу за її відсутності; в разі неяв-
ки особи суд зобов’язує повідомити про причини  
цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) повідомляє, що 
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» 09.08.2017 до Свєжаков Андрій Костянтино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 52103, Дніпро-
петровська обл., м. П’ятихатки, вул. Польова, буд. 
119) справа № 190/723/17-ц, суддя Митошоп В. М. бу-
ло ухвалено заочне рішення, позовна вимога задово-
лена повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Приазовський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
72400, Запорізька обл., смт Приазовcьке, вул. Пушкіна, 5) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться   05.12.2017 о 13:30 
до Саклаков Вадим Едуардович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 72300, Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Нововасилівка,  
вул. Кооперативна, буд. 96, кв. 15) справа № 325/1275/17, суддя  
Діденко Є. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17001, Чернігівська обл., 
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.12.2017 о 12:00 до Іллюша Денис Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. Ватутіна, буд. 1а, кв. 1) справа  
№ 734/3153/17, суддя Анохін А. М.

12.12.2017 о 09:30 до Якимчук Юрій Віталійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 17050, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Кіпті, вул. Корольова, буд. 19) справа  
№ 734/3598/17, суддя Соловей В. В.

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

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
чів Круглецького Артема Олександровича, Самошина Євгена Геннадійовича, 
Папіліна Олександра Миколайовича в судове засідання на 05 грудня 2017 ро-
ку на 15.30 годину по цивільній справі № 426/13200/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Круглецького А. О., Само-
шина Є.Г., Папіліна О.М. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром до залу судових засідань Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка
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ОГОЛОШЕННЯ
Київський районний суд м. Одеси викликає Якучу-

на Андрія Олександровича як відповідача по справі 
№520/12105/17 за позовом Недошитка Олега Михай-
ловича до Якучуна Андрія Олександровича про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 06.12.2017 р. о 09 
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.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку по спра-
ві № 409/2453/17 за позовом Попова Олександра Пе-
тровича до Попової Галини Олексіївни про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 02.01.2018 року о 
08.00 год. (резервна дата 05.01.2018 р. о 08.00 год.) у 
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білоку-
ракине, пл. Шевченка, 2. Викликається Попова Гали-
на Олексіївна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, 
вул. Достоєвського, буд. 72.

У випадку неявки відповідачки справу буде роз-
глянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року наро-
дження, в судове засідання у кримінальному прова-
дженні № 1-кп/331/311/2017 за обвинуваченням Гри-
ши Ірини Вікторівни у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 11.12.2017 року о 15 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, 
вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відповідача 
Альвахбі Єхя Насіб Абубакер по цивільній справі № 592/12067/17, 
провадження 2/592/3034/17 у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Ворожка Ганни Володимирівни до 
Альвахбі Єхя Насіб Абубакер, третя особа: Ковпаківський район-
ний у м. Суми відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Сумській облас-
ті, про визнання шлюбу недійсним.

Розгляд справи відбудеться об 11.30 годині 7 грудня 2017 ро-
ку в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою:  
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судового засідання № 7.

У разі неявки відповідача Альвахбі Єхя Насіб Абубакер справа 
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Литвиненка Віталія Миколайовича, 28.12.1983 
року народження, в підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/333/2017 
за обвинуваченням Литвиненка Віталія Миколайови-
ча у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
11.12.2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Болгарчука Владислава Петровича за по-
зовом ПАТ «Марфін Банк» до Болгарчука Владисла-
ва Петровича, Мунтян Ірини Михайлівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеть-
ся 22.12.2017 р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Болгарчука Вла-
дислава Петровича судове засідання буде проведе-
не в його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2803/16-к, 1-кп/296/74/17 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що від-
будеться 18 грудня 2017р. о 12 год. 00 хв. у примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя В. Є. Аксьонов

Згідно з рішенням загальних зборів учасників 

ТзОВ «Водолій-Сервіс» №3 від 20.11.2017 року лік-

відовується (код ЄДРПОУ 32568179, розташоване за 

адресою: 79021, м. Львів, вул. Садова, 6/3). Кінцевий 

термін прийняття претензій кредиторів ТзОВ «Водо-

лій-Сервіс» — 21 січня 2018 року. Адреса ліквідато-

ра: 79021, м. Львів, вул. Садова, 25а/23. Ліквідатор 

І. П. Кондюх.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Киз’юрова Михайла Олек-
сандровича, 19.10.1974 р.н., у підготовче судове засі-
дання в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 07.12.2017 року о 08 го-
дині 50 хвилин у залі судового засідання Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28. У разі неявки обвинуваченого Киз’юрова М. О. 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Охоту Яніну Валеріївну як: обвинувачену на 10 год. 30 хв. 
08.12.2017 року в справі за обвинуваченням Охоти Яніни 
Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Діден-
ка Данила Олександровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, пл. Оболонська, 1, кв. 16, як відповідача 
по цивільній справі за позовом Бучинської Н. В. до Ді-
денка Д. О., третя особа: Відділ з питань реєстрації/пере-
бування фізичних осіб Оболонської районної у м. Києві 
державної адміністрації, про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням та 
зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться 6 грудня 2017 р. об 
11.00 год. у приміщенні Оболонського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, 
каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Рошку Марину Володимирівну як обвинувачену на 10 
год. 45 хв. 08.12.2017 року в справі за обвинувачен-
ням Рошки Марини Володимирівни, 20.02.1976 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в 
редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Повістка про виклик до військової прокуратури  
Південного регіону України підозрюваного  

Чаркіна Олександра Дмитровича
Старший слідчий слідчого відділу військової прокурату-

ри Південного регіону України Шут В. О., відповідно до ви-
мог ст.ст. 40, 112, 133, 135 та 137 КПК України, викликає на 
11 год. 00 хв. 5 грудня 2017 року до військової прокурату-
ри Південного регіону України (м. Одеса, вул. Пироговська, 
11, тел. 048-7314708) Чаркіна Олександра Дмитровича (18 
вересня 1957 року народження) як підозрюваного для про-
ведення слідчо-процесуальних дій в кримінальному прова-
дженні 42017160690000112 від 27 вересня 2017 року. Остан-
нє відоме місцезнаходження (проживання) Чаркіна О. Д.:  
м. Одеса, вул. Палубна, 9/1, кв. 28.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Лантратову Антоніну Іванівну як обвинувачену на 10 год. 
15 хв. 08.12.2017 року в справі за обвинуваченням Лан-
тратової Антоніни Іванівни, 08.09.1963 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 19 травня 2016 року розглянуто 

цивільну справу № 409/837/16-ц за позовною заявою 

Публічного акціонерного товариства «Мегабанк» до 

Демідова Миколи Олександровича про стягнення 

боргу та винесено заочне рішення про часткове за-

доволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Злотнікова Василя Яковича як обвинуваченого на 10 год. 
00 хв. 08.12.2017 року в справі за обвинуваченням Зло-
тнікова Василя Яковича, 13.09.1980 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, 
вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

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

Суддя Курило А. В.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає відповідача: Богомаза Сергія Михайловича, останнє 
місце проживання: м. Франкфурт-на-Майні Фельклін-
гер Вег, 38 (єдина квартира), майбутнє місце проживан-
ня: вул. Остроградських, буд. 2, кв. 16, м. Львів, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 5 грудня 2017 року о 09.15 
год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. 
№31, по цивільній справі №127/17376/17 за позовом Іл-
лінзер Наталії Анатоліївни до Богомаза Сергія Михай-
ловича про розірвання шлюбу. Справу розглядає суддя  
Гуменюк К. П.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку неяв-
ки в судове засідання справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Би-
ховця Михайла Олександровича як обвинуваченого на 
11 год. 00 хв. 08.12.2017 року в справі за обвинувачен-
ням Биховця Михайла Олександровича, 13.08.1976 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в 
редакції Закону України № 1183-V1I від 08.04.2014 «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») за 
адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

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

Суддя Курило А. В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає 
Зіновьєва Олександра, останнє відоме місце прожи-
вання за адресою: м. Чернівці, вул. Ткачука, 1-А, як 
відповідача по справі за позовом Зіновьєвої Оксани 
Михайлівни про стягнення аліментів на утримання 
дитини та матері, про надання дозволу на виїзд ди-
тини за межі України без згоди батька.

Розгляд справи відбудеться о 09.40 годині 12 
грудня 2017 року в приміщенні Садгірського район-
ного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове 
засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність 
за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Ка-
ракулькіна Андрія Володимировича як обвинуваченого 
на 11 год. 30 хв. 08.12.2017 року в справі за обвинувачен-
ням Каракулькіна Андрія Володимировича, 04.05.1965 
року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

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

Суддя Курило А. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовом Кредитна Спілка «Істок» до

відповідача Богатирьова Богдана Володимирови-
ча, останнє місце реєстрації та проживання: Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, буд. 1, кв. 
43, який викликається 13 грудня 2017 року о 14 год. 
00 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.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Авідзба Анатолія Мкановича як обвинуваченого на 11 
год. 15 хв. 08.12.2017 року в справі за обвинуваченням 
Авідзби Анатолія Мкановича, 10.02.1951 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції За-
кону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адресою:  
м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

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

Суддя Курило А. В.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як від-
повідача Артамкіна Кирила Михайловича (останнє відо-
ме місце перебування: 99009, вул. Героїв Севастополя, буд. 
10, кв. 30, м. Севастополь, АР Крим), у судове засідання на 
22.02.2018 року о 10 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Правекс-Банк» до Артамкіна Кири-
ла Михайловича, Артамкіної Катерини Іванівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Шимко Юрій Андрійович, 21.10.1974 р.н., обви-

нувачений у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 

ст. 191 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 134, 

135, 297-5, 323 КПК України викликається на 6 груд-

ня 2017 року о 15 год. 30 хв. головуючим суддею Печер-

ського районного суду м. Києва Білоцерківцем О. А. для 

участі в підготовчому судовому засіданні за адресою: 

вул. Хрещатик, 42-A, каб. 11, м. Київ.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

в судове засідання Венгерофф Сержа до Черкашиної 

Елеонори Олегівни про розірвання шлюбу, що відбу-

деться 07.12.2017 р. о 10 год. 45 хв. у приміщенні 

Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адре-

сою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, 

каб. №25.

Суддя Світлицька В. М.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЮРЕЙН», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40540273, 
місцезнаходження юридичної особи: 03148, Україна, 
місто Київ, Святошинський район, вулиця Курінного 
Петра, 2-А, офіс 10, повідомляє про зменшення ста-
тутного капіталу з 2 500 000 (двох мільйонів п’ятсот 
тисяч) гривень 00 копійок до розміру 1 477 209 (один 
мільйон чотириста сімдесят сім тисяч двісті дев’ять) 
гривень 30 копійок, яке було прийнято загальними 
зборами учасників 10.11.2017 р.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє 
Трохімович В.В., яка проживає за адресою: м. Київ, 
вул. Червоноткацька, 30, кв. 4, що 9 січня 2018 року 
о 09 год. 15 хв. Дніпровським районним судом м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, зал судо-
вих засідань № 3, буде розглядатись цивільна справа 
за позовом Короткова К. О. до Трохімович В. В. про 
стягнення боргу.

Дана особа викликається в судове засідання як 
відповідачка.

У випадку неявки в судове засідання справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Л. М. Виниченко

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  06.12.2017 о 14:00 до Андренко Ірина Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19215, Черкаська обл., Жаш-
ківський р-н, с. Кривчунка, вул. Чапаєва, буд. 10) справа  
№ 693/918/17, суддя Орєхов О. І.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства з 

обмеженою відповідальністю «А-МТОСС» (код ЄДРПОУ 36986780)  
та порядок денний

20 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна,  
м. Харків, Московський проспект, 179 Б, оф. 503, відбудуться позачер-
гові загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«А-МТОСС».

Порядок денний позачергових загальних зборів наступний:
Розгляд заяви директора ТОВ «А-МТОСС» Бобиря С. М. від 20.11.2017 р. 

про звільнення за власним бажанням.
Просимо всіх учасників ТОВ «А-МТОСС» бути присутніми на Загальних 

зборах учасників та взяти участь у їх роботі особисто або через представ-
ника (повноваження представника підтверджуються довіреністю).

Вишгородський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що в провадженні суду розгля-
дається цивільна справа № 363/2557/17 за позо-
вом Баранова Миколи Івановича до Шешукова 
Олександра Івановича, Шешукової Людмили Пе-
трівни, Шешукової Юлії Олександрівни та Шешу-
кової Наталії Олександрівни про усунення пере-
шкод в користуванні власністю.

Судове засідання відбудеться 27 грудня 2017 
року об 11 годині 30 хвилин за адресою: Київ-
ська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, ка-
бінет № 17.

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

Суддя М. Б. Баличева

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осе-
ніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 06.12.2017 о 08:10 до Щеголь-
кова Олена Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
62730, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Кутьків-
ка, вул. Шкільна, буд. 59) справа № 618/939/17, суддя 
Гніздилов Ю. М.

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.

Ленінський районний суд м. Кіровограда повідо-
мляє відповідача Жданова Сергія Петровича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Богунська, 
буд. 30; адреса для листування: м. Київ, просп. Голо-
сіївський, буд. 110, що судове засідання по справі 
№ 405/8137/16-ц (провадження № 2/405/1709/16) за 
позовом Точиловського Альберта до Жданова Сер-
гія Петровича та товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Альба-Сіті» про стягнення боргу за дого-
вором позики, відбудеться в приміщенні Ленінсько-
го районного суду м. Кіровограда (вул. Велика Пер-
спективна, 40, м. Кропивницький о 16 год. 30 хв., 
12.12.2017 р.

Суддя Іванова Л. А. 
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Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Кривоноса 
Станіслава Анатолійовича до Кривонос Юлії Анато-
ліївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Кривонос Юлія Анатоліїв-
на викликається до каб. № 15 суду на 06.12.2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин для участі в розгляді спра-
ви по суті.

У разі неявки відповідачки, справа буде розгляну-
та в її відсутність за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Літвінова Вячеслава Володимировича, 
як відповідача в судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Літвінової Євгенії Воло-
димирівни до Літвінова Вячеслава Володимирови-
ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 11 груд-
ня 2017 року о 14 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання — 20 грудня 2017 року о 10 год. 30 
хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду 
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 12 грудня 2017 року о 16.00 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/3814/17 по розгляду клопотання Сакуна Рома-
на Володимировича про надання дозволу на приму-
сове виконання рішення іноземного суду.

Суд викликає Сакун Юлію Ернестівну, як відпові-
дачку.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. У разі не-
явки відповідачки в судове засідання воно буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання як відповідача Щелканогова Сер-
гія Володимировича, яке призначено на 13.12.2017 
року о 09.15 год. по розгляду цивільної справи 
№759/12041/16ц за позовом Міщенко Юлії Олексан-
дрівни до Щелканогова Сергія Володимировича про 
звернення стягнення на предмет застави.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя Н. С. Пінкевич

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

ВИТЯГ
СУД У СІМЕЙНИХ СПРАВАХ НІКОСІЇ 
Юрисдикція розірвання шлюбів

Позов № 121/17
Сторони:

СОТІРІС СОТІРІУ, 
1107, м. Нікосія, вул. Дору Аланту, 23, кв. 10

Позивач 
та

ВАЛЕРІЯ М’ЯСНІКОВА Україна, Луганська область, м. Алчевськ, 
вул. Фрунзе, 31-63

Відповідач 
І) ЗАСІБ СУДОВОГО ЗАХИСТУ, ЩО ВИМАГАЄТЬСЯ

І) Постанова та/або рішення суду про розірвання шлюбу між 
Позивачем та Відповідачем, який було укладено за цивільним за-
конодавством 30.10.2006 року у муніципалітеті Нікосії, з причин 
сильного потрясіння їх шлюбних відносин у результаті постійно-
го роздільного проживання сторін, яке продовжувалося більше 
чотирьох років.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться 7 грудня 2017 року о 09 
год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як об-
винувачену в підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 42016000000002390 вне-
сеного до ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Іри-
ни Геннадіївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
призначено на 12 год. 00 хв. 8 грудня 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
підготовче судове засідання на підставі обвинуваль-
ного акта в кримінальному провадженні, за яким ви-
сунуте обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у відкритому судовому засі-
данні на 12 годину 00 хвилин 8 грудня 2017 року, про 
що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що 
у провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом Заступ-
ника керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури в ін-
тересах держави в особі територіальної громади міста Вишгород 
до Вишгородської міської ради, Балабанової Галини Петрівни, Со-
хана Володимира Євгеновича, Балабанової Лесі Андріївни, Дубіні-
на Дениса Владиславовича, Фуртата Володимира Петровича, Сав-
ченко Тетяни Василівни, Сайка Василя Григоровича, Гусєва Михай-
ла Юрійовича, Дзюби Геннадія Петровича, Чечельницького Олега 
Олександровича, Маркова Владислава Анатолійовича, треті особи: 
Крижанівська Алла Вікторівна, Гетьман Оксана Петрівна, Балаба-
нова Наталія Олександрівна, Печененко Віталій Володимирович, 
Дубінін Владислав Владиславович, Мукан Ольга Василівна, Дени-
щенко Віра Львівна, Булгакова Віра Миколаївна, Прокопенко Ла-
риса Павлівна, про визнання незаконним та скасування рішення 
Вишгородської міської ради та витребування земельних ділянок з 
незаконного володіння.

Судове засідання відбудеться 7 грудня 2017 року о 10 годині 00 
хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 21.

У разі неявки сторін без поважних причин справа буде розгля-
нута за їхньої відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Тимошенко Катерину Григорівну, 
06.05.1967 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 
хвилин 7 грудня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Дегтярьову Вікторію Юріївну, 17.09.1973 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, Красногвардійський р-н, смт Крас-
ногвардійське, вул. 50 років Жовтня, 9) у підготов-
че судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 7 грудня 2017 року о 09.30 го-
дині в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,  
зал судових засідань №2, під головуванням судді 
Броновицької О. В.

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

СУД У СІМЕЙНИХ СПРАВАХ НІКОСІЇ  
Юрисдикція розірвання шлюбів

Позов № 121/17
Сторони:
СОТІРІС СОТІРІУ, 1107, м. Нікосія, вул. Дору Аланту, 23, кв. 10

Позивач 
Та

ВАЛЕРІЯ М’ЯСНІКОВА, Україна, Луганська область, м. Алчевськ, 
вул. Фрунзе, 31-63

Відповідач
Заява, подана в односторонньому порядку Позивачем  

від 27.09.2017 р.
Після подачі заяви позивачем особисто ЦЕЙ СУД, ознайомив-

шись із заявою та доданими до неї письмовими свідченнями під 
присягою (афідевітом) та заслухавши все, що було сказано по-
зивачем,

ЦИМ ВИНОСИТЬ ПОСТАНОВУ, якою ДОЗВОЛЯЄ вручення зая-
ви поза юрисдикцією Суду.

ВИНОСИТЬ ДОДАТКОВО ПОСТАНОВУ, якою ДОЗВОЛЯЄ вру-
чення заяви та цієї постанови шляхом публікації в офіційній що-
денній газеті України українською мовою.

У публікації буде вказано лише засіб судового захисту, який 
вимагається, але не суттєві факти, на які посилається позивач 
для винесення засобу судового захисту, які викладено у заяві.

Відповідач може зареєструвати свій захист протягом 30 днів 
з моменту вручення.

У випадку якщо захист не буде зареєстровано відповідачем 
протягом вище зазначеного строку, будь-яке наступне повідо-
млення буде вважатися врученим належним чином, якщо його 
буде вивішено на дошці об’яв Суду протягом п’яти дні без пе-
рерви.

Витрати буде розглянуто за результатами.
Основну заяву призначено для вручення 21.11.2017 року.

Винесено 03.10.2017 року. 
Укладено 10.10.2017 року.

(Підпис) С.А. Ліасідіс, Головуючий суду у сімейних справах
(Підпис) Д. Кусіу, суддя суду у сімейних справах
(Підпис) Ф. Константіну, суддя суду у сімейних справах

Копія вірна
(підпис)
Реєстратор суду
/aaу

Октябрський районний суд м. Полтави викликає відпо-
відачів по справі – управління соціального захисту насе-
лення Слов’яносербської районної державної адміністрації 
(код ЄДРПОУ 03197032, останнє відоме місцезнаходження: 
вул. Леніна, 32/20, м. Сєвєродонецьк, Луганська область) та 
Слов’яносербську районну державну адміністрацію Луган-
ської області (код ЄДРПОУ 04051603, останнє відоме міс-
цезнаходження: вул. Леніна, 32/20, м. Сєвєродонецьк, Лу-
ганська область) по цивільній справі №554/4394/17 за позо-
вною заявою Мандрики Романа Вікторовича до управління 
соціального захисту населення Слов’яносербської районної 
державної адміністрації, Слов’яносербської районної дер-
жавної адміністрації Луганської області, Головного управ-
ління державної казначейської служби України у Луганській 
області про стягнення заробітної плати, середнього заробіт-
ку за час затримки розрахунку та компенсації втрати части-
ни доходів у зв’язку з порушенням строків виплати, яке при-
значене на 14 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Октябрського районного су-
ду м. Полтави за адресою: вул. Навроцького, 5, м. Полтава 
(зал судових засідань №11). У разі неявки на зазначену да-
ту до суду, наступне судове засідання відбудеться 21 грудня 
2017 року о 14 год. 00 хв. З опублікуванням оголошення про 
виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце 
розгляду справи. Згідно з ч. 4 ст. 169 ЦПК України у разі по-
вторної неявки в судове засідання відповідача, повідомлено-
го належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних 
у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суддя Л. В. Кулешова

Новокаховський міський суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74900, Херсонська обл., м. Нова Кахов-
ка, пр. Дніпровський, 1а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

06.12.2017 об 11:00 до Іванцова Наталія Романівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 74900, Херсонська 
обл., м. Нова Каховка, вул. Жовтнева, буд.17, кв. 1) 
справа № 661/3437/17, суддя Матвєєва Н. В.

06.12.2017 о 08:40 до Ковтун Наталія Генадіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 74993, Херсон-
ська обл., м. Нова Каховка, вул. Космонавтів, буд. 43) 
справа № 661/3400/17, суддя Матвєєва Н. В.

06.12.2017 о 10:00 до Астафурова Аделаїда Во-
лодимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Жов-
тнева, буд. 4, кв. 3) справа № 661/3407/17, суддя  
Матвєєва Н. В.

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

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

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Кіро-
ва, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

07.12.2017 о 10:00 до Шпильовий Олег Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 19331, 
Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Кам’яний Брід, 
вул. Дружби, буд. 179) справа № 700/578/17, суддя  
Добриднюк Н. О.

18.12.2017 об 11:30 до Кривенко Тетяна Дмитрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 19323, Черкась-
ка обл., Лисянський р-н, с. Будище, вул. Миру, буд. 
9) справа № 700/784/17, суддя Добриднюк Н. О.

21.12.2017 о 10:00 до Василенко Сергій Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 19337,  
Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Писарівка, вул. 
Медвинська, буд. 5) справа № 700/811/17, суддя 
Яценко Г. 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.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як 
відповідача Шкаріна Андрія Михайловича (останнє відо-
ме місце перебування: 96000, мкр-н 1, буд. 25, кв. 129, 
м. Красноперекопськ, АР Крим), у судове засідання на 
22.02.2018 року о 10 год. 30 хв., у зв’язку з розглядом 
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Мален-
ка Федора Степановича, Шкаріна Андрія Михайловича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній 
доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н. О.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як 
відповідача Маленка Федора Степановича (останнє відо-
ме місце перебування: 96000, вул. Чкалова, буд. 3, кв. 25, 
м. Красноперекопськ, АР Крим), у судове засідання на 
22.02.2018 року о 10 год. 30 хв., у зв’язку з розглядом 
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Мален-
ка Федора Степановича, Шкаріна Андрія Михайловича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній 
доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко H. О.

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідомляє, 
що 2 лютого 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Коломийського місь-
крайонного суду Івано-Франківської області за адресою: м. Коломия, просп. 
Грушевського, 29 Івано-Франківської області, відбудеться розгляд цивільної 
справи №346/3629/17 за позовом Барна Аліни Романівни до Барна Олега Ед-
вардовича про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається відповідач — Барна Олег Едвардович, 22 
вересня 1982 року народження, останнє відоме місце проживання — с. Ми-
хайлівка, вул. Кірова, 22 Первомайського району Харківської області.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про 
причини неявки в судове засідання.

У разі неявки в судове засідання відповідача — Барна Олега Едвардовича 
справа буде розглянута без його участі.

Суддя Димашок В. П.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Поно-
марчук (Чернову) Ірину Василівну, Чернова Олександра Васильовича як 
співвідповідачів у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/1723/17 (Провадження № 2/420/651/17) за позовом Вінніка Сер-
гія Анатолійовича до Козлівської сільської ради Новопсковського райо-
ну Луганської області, Пономарчук (Чернова) Ірини Василівни, Черно-
ва Олександра Васильовича про надання додаткового строку для при-
йняття спадщини, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 13 год. 00 хв. 
(резервна дата судового засідання – 15 грудня 2017 року о 09 год. 00 
хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя В. В. Пронька

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відпові-
дача Доценка Володимира Миколайовича, 29 жовтня 1972 року наро-
дження, останнім відомим місцем реєстрації якого є: с. Олексіївщина, 
вул. Перемоги, б. 11 Козелецького району Чернігівської області, у су-
дове засідання на 09.00 годину 12 грудня 2017 року (17000, смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у цивільній 
справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт 
Фінанс» м. Києва до Доценка Володимира Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається 
повідомленим про день, час і місце розгляду справи. В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа може бути розглянута за його від-
сутності.

Суддя Соловей В. В.

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Маріуполь, 
провулок Ризький, 80, викликається до Приазовського районно-
го суду Запорізької області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для 
участі в підготовчому судовому засіданні на 14.00 годину 11 грудня 
2017 року, у кримінальному провадженні № 22015050000000008 
щодо обвинувачення Філіна І. В. у вчиненні кримінальних право-
порушень — злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України. Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: голову-
ючого судді Пантилус О. П., суддів: Васильцової Г. А., Діденко Є. В. 
Участь обвинуваченого в судовому засіданні обов’язкова. Наслід-
ками неприбуття обвинуваченого за викликом без поважних при-
чин або неповідомлення про причини неприбуття, згідно зі ст.ст. 
139, 323 КПК України, — є накладення грошового стягнення, при-
мусовий привід, а також здійснення спеціального судового про-
вадження у відсутності обвинуваченого. З моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у газеті «Урядовий кур’єр», обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 21.03.2017 року у справі № 319/7/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Порохні В.М у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Порохню Володимира Ми-
колайовича, який народився 13.11.1978 року в м. Сніжне До-
нецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека, 12, 
кв. 25, м. Сніжне Донецької області, проживає за адресою: 
вул. Брюсова, 17, кв. 11, м. Сніжне Донецької області, до 
Куйбишевського районного суду Запорізької області (71001, 
Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 
(06147)21358) як обвинуваченого для участі у судовому за-
сіданні кримінального провадження, внесеному до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000206 
від 29.09.2016 року, що відбудеться о 15.00 год. 11 грудня 
2017 року в залі засідань Куйбишевського районного суду 
Запорізької області.

Печерський районний суд м. Києва викликає Сма-
глюк-Василевську Ольгу в судове засідання як відпові-
дачку в справі № 757/36333/17-ц за позовом Іванющенка 
Юрія Володимировича до Смаглюк-Василевської Ольги, 
Громадської організації «Система народного контро лю 
«Слово і діло» про захист честі, гідності та ділової репу-
тації, яке відкладено до 17.00 год. 07.12.2017 року і від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 16, 
суддя Москаленко К. О.

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

поважних причин або неповідомлення суд про причини 
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

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

Лугинський районний суд Житомирської облас-
ті викликає як відповідачку Каращук Надію Петрів-
ну в цивільній справі № 281/867/17 за позовом За-
гляди Руслана Олександровича до Каращук Надії Пе-
трівни про визнання особи такою, що втратила право 
на користування житловим приміщенням, у зв’язку з 
відсутністю в ньому понад рік без поважних причин.

Судове засідання відбудеться 6 грудня 2017 року 
о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Жи-
томирська область, Лугинський район, смт Лугини, 
вул. М. Грушевського, 2-а.

Ви маєте право подати до суду письмові запере-
чення проти позову з посиланням на докази чи пові-
домити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних 
доказів. Наслідки неявки в судове засідання осо-
би, яка бере участь у справі передбачені ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. В. Гребенюк



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 58123. Тираж 19037

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 0  +5 Черкаська 0  +5 +3  +8
Житомирська 0  -5 -2  +3 Кіровоградська +1  +6 +4  +9
Чернігівська -2  +3 0  +5 Полтавська +1  +6 +4  +9
Сумська 0  +5 +2  +7 Дніпропетровська +1  +6 +5  +10
Закарпатська +1  -4 -1  +4 Одеська +4  +9 +7  +12
Рівненська 0  -5 +2  -3 Миколаївська +4  +9 +7  +12
Львівська 0  -5 +2  -3 Херсонська +3  +8 +7  +12
Івано-Франківська 0  -5 +2  -3 Запорізька +1  +6 +5  +10
Волинська 0  -5 +2  -3 Харківська 0  +5 +3  +8
Хмельницька 0  -5 +2  -3 Донецька 0  +5 +3  +8
Чернівецька +1  -4 -2  +3 Луганська 0  +5 +3  +8
Тернопільська 0  -5 +2  -3 Крим +7  +12 +11 +16 
Вінницька -2  +3 0  +5 Київ -1  +1 +1  +3
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Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області 
(адреса: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вулиця Кібрика, 
11, каб. 18) викликає Мерікова Миколу Миколайовича як відпові-
дача в судове засідання, яке відбудеться 07.12.2017 року о 10.00 
годині за позовом Філонової Тетяни Вікторівни до Мерікова Ми-
коли Миколайовича про позбавлення права користування житло-
вим приміщенням.

Суддя Висоцька Г.А.

ОГОлОшеННя

Штрафи нетверезих  
не лякають?

Руслана ПОДОЛЬСЬКА 
для «Урядового кур’єра» 

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Поки у суспільстві триває обговорен-
ня перспективи посилення відповідальності за порушення правил до-
рожнього руху,  поліцейські Хмельниччини наводять статистику, ко-
тра, на жаль, підтверджує необхідність таких нововведень.

З початку цього  року в обласному центрі  патрульні зафіксували 
понад 1100 п’яних водіїв за кермом. З них 76 — вдруге, а ще 19 — 
втретє!  до того ж, патрульні виявили 273 водіїв, які керували автомо-
білем,  будучи позбавленими такого права судом.  Є статистика і що-
до порушників-пішоходів: кожен шостий, кого зупинили правоохорон-
ці за  неправильний перехід вулиці, також був у нетверезому стані. 

Іншим  чинником, що вкрай негативно впливає на рівень уваги во-
дія під час керування автівкою, поліцейські називають мобільний те-
лефон. Проте випадків покарання  за користування  мобілкою під 
час руху наразі трохи більше двох сотень. «Таких порушників наба-
гато більше. Але процес документування правопорушення досить 
складний, адже через відсутність технічного огляду багато водіїв   
роблять тонування своїх автомобілів, що унеможливлює відеофіксацію  
факту порушення», — пояснив  речник Управління патрульної полі-
ції  Роман Мартинюк.

Загалом від початку року на території області сталося понад  1600 
дТП, під час яких зазнали травм  380 осіб та 12 — загинуло.  Звісно, 
на автошляхах нерідко трапляються несподіванки, але водії не повин-
ні свідомо створювати аварійно-небезпечні ситуації: сідати за кермо  
у нетверезому стані чи вести під час руху телефонні розмови. Тому 
переважна більшість хмельничан у  соціальних мережах, коментую-
чи тематичні  пости,  однозначно підтримує збільшення штрафів за 
такі порушення. 

ФОТОФАКТ

СТАРТ  СЕЗОНУ. В очіку-
ванні Олімпійських Ігор-2018 
у Пхьончхані ми прагнемо  від 
українських біатлоністів на-
город та гідної конкуренції. 
А вже  вінцем має стати за-
хист нашими дівчатами свого 
олімпійського «золота» в ес-
тафеті.

днями  в шведському Ес-
терсунді стартував Кубок сві-
ту, який став офіційним по-
чатком сезону для стріляю-
чих лижників. Там у четвер 
ми дочекалися першої наго-
роди  — лідер збірної Украї-
ни Юлія джима посіла в стар-
тових для себе перегонах — 
індивідуальних на 15 кіломе-
трів — третє місце, поступив-
шись переможниці чотирнад-
цятьма секундами.  «Я най-
більше радію  чистій стрільбі. 
Тому що торік для мене було 
нормою 2—3 промахи… За 
останні два роки це вперше, 
коли я відстріляла без прома-
хів в індивідуальній гонці», — 
сказала Юлія джима в комен-
тарі сайтові Міжнародного со-
юзу біатлоністів.

Варто зазначити, що за 
крок до п’єдесталу зупинила-
ся  в цих перегонах ще одна 
досвідчена українська біатло-
ністка Валентина Семеренко. 
Вона також відстрілялася без 
промахів та програла лідеро-
ві 30,1 секунди.

Академічний театр пропонує  
новаторську програму

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»  

ДУХОВНІСТЬ. Сумський 
обласний академічний те-
атр драми та музичної коме-
дії імені М. Щепкіна знаний в 
Україні як заклад, де постійно 
удосконалюють форми і ме-
тоди роботи, роблячи акцент 
на зростанні власної профе-
сійної майстерності, пошукові 
максимально ефективних різ-
ножанрових заходів.

Ось і цими днями творча тру-
па щепкінців порадувала чис-
ленних шанувальників теа-
трального мистецтва новою 
культурно-мистецькою про-
грамою «Оnly You» («Тільки 
ти…»), що зібрала повний ан-
шлаг.

Як розповів директор те-
атру заслужений діяч мис-
тецтв Микола Юдін, підго-
товлена програма стала під-

сумком напруженої роботи 
всього колективу. Режисер-
постановник Антон Меженін, 
головний диригент заслуже-

ний працівник культури Віта-
лій Тамілін, хормейстер Те-
тяна Ластовецька  сконцен-
трували і вдало поєднали 
оркестрові і пісенні мелодії, 
оперні партії тощо, створив-
ши масштабне поліфонічне 
полотно, в якому кожен ін-
дивідуальний голос відіграє 
свою окремішню неповтор-
ну роль. 

Особливим колоритом від-
значалися твори у виконан-
ні заслужених артистів Ле-
оніда Матвієнка, Ольги Бо-
гомолової, Наталії Неряно-
вої та інших майстрів сцени.  
Підготовлена програма ста-
не постійною у репертуарі 
театру і її зможуть перегля-
нути тисячі городян та гос-
тей міста над Пслом. 
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Собор Святого Юра відтворили у мініатюрі
Христина ГОРОБЕЦЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО НА ДОТИК. 
На площі Святого Юра відкри-
ли бронзовий макет Святоюр-
ського комплексу в зменше-
ному вигляді. Ініціатива нале-
жить «Українській спілці інва-
лідів — УСІ». Міні-макет адап-
товано для незрячих львів’ян 
і гостей міста. Це сам собор, 
Митрополичі палати та са-
ди, дзвіниця, курія і пам’ятник 
Митрополиту Андрею Шеп-
тицькому.

Над створенням макету Со-
бору працювало чимало мит-

ців, зокрема — відомий скуль-
птор Василь Одрехівський. 
Спочатку мініатюру змоделю-
вали в 3D, це був перехідний 
варіант. Згодом Собор постав 
у металі. Робота тривала май-
же 9 місяців. Як розповіла ди-
ректор Львівського обласно-
го осередку гО «Українська 
спілка осіб з інвалідністю — 
УСІ» Оксана Потимко, задля 
створення міні-макету фахів-
цям довелося відшуковувати 
архівні документи, здійснюва-
ти зйомку Собору з гелікопте-
ра. «На одній дощечці є пере-
лік меценатів — хто фінансу-
вав цей проект, хто його ро-

бив, є прізвища скульпторів, а 
на другій — шрифтом Брайля 
інформація про споруди. Ма-
ємо на меті зробити якомо-
га більше архітектурних ма-
кетів мініатюр давніх споруд 
міста Львова, щоб люди, котрі 
не бачать, котрі народились 
незрячими, могли на дотик 
уяви ти, який Собор св. Юра. 
Ми також хотіли б зробити 
Львівську оперу, домінікан-
ський собор, Успенську церк-
ву, Катедральний собор і ба-
гато інших пам’яток», — спо-
дівається Оксана Потимко. 

Мініатюру виготовлено 
коштом Львівської міської 

ради та Міністерства куль-
тури. Загалом на її створен-
ня витратили 149 тисяч гри-
вень.

Львівський обласний осе-
редок громадської організа-
ції «Українська спілка інва-
лідів — УСІ» започаткував у 
Львові ініціативу щодо ство-
рення макетів стародавніх 
архітектурних пам’яток ще 
торік. Першою адаптова-
ною для незрячих львів’ян і 
гостей міста в межах проек-
ту «Львів на долонях» стала 
споруда Львівської ратуші, 
розміщена поряд з оригіна-
лом на площі Ринок.

Нова програма поєднала виконавців різних жанрів
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