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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Конфлікти, сварки, 

інтриги й ворожнеча 
неприйнятні, бо йдуть  

на користь лише 
спільному ворогу — 

злочинності  
і корупції».

Учителі вчаться… 
перемагати 

ОСВІТА. У грудні починається Всеукраїнський конкурс «Учитель 
року-2018», в якому за звання найкращого змагатимуться вчите-
лі німецької мови, фізики, української мови та літератури, фізкуль-
тури. Участь у першому (районному/міському) турі братиме 5401 
педагог. Найбільшу кількість учасників зареєстровано в номінації 
«Українська мова та література» — 1961. Першість виборювати-
муть 1546 вчителів фізкультури, 1200 — фізики, 694 — німецької 
мови. Уперше до конкурсу долучилися 68 викладачів загальноос-
вітньої підготовки закладів професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти. Найактивнішими учасниками першо-
го туру стали сільські вчителі — 2406,  647 — із селищ міського ти-
пу і 2348 — з міст. ОТГ представляють 456 педагогів, повідомля-
ють у МОН.

Серед конкурсантів — представники загальноосвітніх шкіл 
(3360), спецшкіл (318), навчально-виховних комплексів (1059), гім-
назій (422), ліцеїв (155), колегіумів (23), закладів профтехосвіти 
(63), закладів фахової передвищої освіти (5). Більшість учасників 
— жінки (3937), чоловіків 1464.

1 762 гривні
становить із 1 грудня прожитковий 

мінімум для працездатних осіб. Порівняно 
з попереднім показником  
він зріс на 78 грн (4,63%)

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ. До програми «Доступні ліки» долучилася 
кожна  третя аптека, а  ціни на  препарати в її межах 
зменшилися на 15 — 20 відсотків

Ціна здоров’я

Президент про публічні з’ясування відносин  
між правоохоронними органами — ГПУ і НАБУ
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Надзвичайний і Повноважний 
Посол Індії в Україні Манодж 
Кумар Бхарті розповів «УК»,  
чому Україна цікава суспільству 
його країни

Наступного тижня країна може 
отримати Держбюджет-2018. 
Доопрацьований до другого 
читання проект передали  
до парламенту  

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

Пенсія строковиків-чорнобильців збільшиться
ВАРТО ЗНАТИ. Постанова Кабміну поширюється також на ліквідаторів інших ядерних 
аварій, учасників випробувань і військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Любомира КОВАЛЬ,  
«Урядовий кур’єр»

Поточне осучаснення виплат 
українських пенсіонерів за-

вершене. При цьому розмір пен-
сії після проведеного перерахун-
ку в кожного пенсіонера власний і 
залежить він від тривалості стра-

хового стажу й заробітної плати, з 
якої пенсію розраховано. Є також 
літні люди, виплати яких не підля-
гають перерахунку. 

Це зокрема державні служ-
бовці, науковці, чорнобиль-
ці, прокурори та ін. Тобто ті, хто 
отримує пенсії за спеціальни-
ми законами. Проте на виконан-

ня пункту 4-7 Прикінцевих по-
ложень Закону України «Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» орга-
ни Пенсійного фонду визначи-
ли можливість та доцільність пе-
реведення за матеріалами пен-
сійних справ людей, пенсії яким 
призначено за спецзакономи на 

так звану трудову пенсію. Таке 
переведення, якщо воно доціль-
не і людина на це погодилася, по-
чали проводити з 1 жовтня 2017 
року. Люди на заслуженому від-
починку, яким свого часу пен-
сію призначено за спеціальними 
законами та яким за матеріала-
ми пенсійних справ раніше було 

невигідно обчислювати її за За-
коном «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня», звертаються до органів Пен-
сійного фонду. Надаючи додатко-
ві документи про стаж і заробі-
ток, для визначення доціль-
ності переходу на цю пенсію 
нині.
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ДОКУМЕНТИ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необ-

хідно з’явитися 07 грудня 2017 року об 11:00 години до 
слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республіки Крим (з 
дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапського О. А. за 
адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для ознайом-
лення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення повідомлень про підозру, обвинувального акта та 
реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а та-
кож для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій 
при здійсненні спеціального досудового розслідування:

 - Єрмаков Іван Федосович, 01.01.1947 року народжен-
ня, громадянин України, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Адмірала Юмашева, 15,  м. Севастополь, Украї-
на у кримінальному провадженні № 22017011000000024 
від 11.10.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська (адре-
са суду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 
Петровського, буд.166) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

08.12.2017 об 11:30 до Ніколаєв Анатолій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51937, Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 29, кв. 929) справа  
№ 209/2967/17, суддя Лобарчук О. О.

08.12.2017 о 09:00 до Дуднік Олег Вадимович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51918, Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Мальовнича, буд. 10, кв. 48) справа  
№ 209/2025/17, суддя Багбая Є. Д.

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.

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає у судове засідання, яке відбудеться о 09 
год. 30 хв. 08 грудня 2017 року в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна (Леніна) буд. 391, Іваху Валентину Семе-
нівну, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Хрестівка (Кіровське), м-н Гірняцький, 7, кв. 
44, як відповідача по цивільній справі № 329/761/17 
за позовом Хасанова Рахмата до Івахи Валентини Се-
менівни про розірвання спадкового договору, зняття 
заборони відчуження квартири. Суддя Богослов А. В.  
Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання 
без поважних причин або неповідомлення про при-
чини неявки позов буде розглянуто у вашу відсут-
ність за наявності доказів, що містяться в матеріа-
лах справи.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням відносно 
Гордієнко Тараса Івановича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 258 
КК України, Швець Олени Костянтинівни, Лифенко 
Олексія Володимировича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович, Швець 
Олена Костянтинівна, Лифенко Олексій Володими-
рович викликаються на 07 листопада 2017 року на 
10.00 годину, на 12 грудня 2017 року на 10.00 годину 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської 
обл. (адреса суду: 74400, Херсонська обл., смт Верх-
ній Рогачик, вул. Леніна, 60) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

08.12.2017 о 14:00 до Савченко Валентина Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 74401, Херсонська 
обл. Верхньорогачицький р-н, с. Кожум’яки, вул.  
Гагаріна, буд. 11) справа № 651/532/17, суддя  
Загрунний В. Г.

12.12.2017 о 14:00 до Скок Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74440, Херсон-
ська обл., Верхньорогачицький р-н, с. Зелене, вул.  
Західна, буд. 15) справа № 651/531/17, суддя  
Загрунний В. Г.

12.12.2017 о 10:00 до Чубенко Сергій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74400, Херсон-
ська обл., смт Верхній Рогачик, пров. Чапаєва, буд. 
35-А) справа № 651/527/17, суддя Загрунний В. Г.

12.12.2017 об 11:00 до Жук Євген Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74402, Херсон-
ська обл., смт Верхній Рогачик, вул. Кірова, буд. 218) 
справа № 651/525/17, суддя Загрунний В. Г.

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

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. 08 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 місце знаходження (проживання) Чаркіна О. Д.:  
м. Одеса, вул. Палубна, 9/1, кв. 28.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лєнь Ма-
рину Володимирівну, як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 433/503/17 за позовом 
Осичнюк Євгена Вікторовича до Лєнь Марини Воло-
димирівни, що відбудеться 07 грудня 2017 року о 
10.45 год.

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

Суддя О. М. Попова

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 06 грудня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Мі-
рошниченка Миколу Миколайовича, зареєстрованого 
за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), 
вул. Кошевого, 29/16 як боржника по цивільній справі  
№ 329/612/16-ц за заявою ТзОВ «Фінансова компанія 
«Кредит-Капітал», первісний стягувач: ПАТ «Універсал 
Банк», третя особа: Хрестівський міський ВДВС ГТУЮ у 
Донецькій області про заміну сторони виконавчого про-
вадження.

Суддя Н. М. Пода

Старобільський районий суд Луганської області ви-
кликає як відповідача, Зеленова Володимира Михайло-
вича, який проживає за адресою: Луганська, область, 
м. Антрацит, вул. К. Цеткін, буд. 8, кв. 2, у судове засі-
дання по цивільній справі № 431/4840/17; провадження 
№ 2/431/1667/17, за позовом Зеленової Євгенії Юріївни 
до Зеленова Володимира Михайловича про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 08 грудня 2017 року о 13 годині 
30 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 участі відповідача на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Рожкова Сергія Юрійо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: 93400, Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 
2/76) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви № 428/11912/17 за позовом Татарєнцевої Олени 
Юріївни до Рожкова Сергія Юрійовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 07.12.2017 року о 08 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як 
відповідача Калініченко Сергія Васильовича по ци-
вільній справі № 2/756/3099/17 за позовом Каліні-
ченко Аліни Валеріївни до Калініченка Сергія Васи-
льовича про стягнення аліментів, розгляд якої при-
значено на 07.12.2017 на 16.25 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є,  
каб, №18.

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

Суддя К. А. Васалатій

Печерський районний суд м. Києва викликає Ку-
зіна О. В. у судове засідання як відповідача у справі  
№ 757/37827/16-ц за позовом Симонової І. М. до Ку-
зіної І. В., Кузіна О. В., Череднік С. Я., Чередніка Д. В., 
треті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва 
ГТУЮ у м. Києві, ПАТ «Дельта-Банк» про визнання 
права власності на квартиру яке відкладено до 14.00 
год. 08.12.2017 р. і відбудеться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42а, каб. 16.

Суддя К. О. Москаленко

Печерський районний суд м. Києва викликає Че-
реднік Д.В. у судове засідання як відповідача у спра-
ві № 757/37827/16-ц за позовом Симонової І. М. до 
Кузіної І. В., Кузіна О. В., Череднік С. Я., Чередніка Д. 
В., треті особи: Печерський районний ВДВС м. Киє-
ва ГТУЮ у м. Києві, ПАТ «Дельта-Банк» про визнання 
права власності на квартиру, яке відкладено до 14.00 
год. 08.12.2017 р. і відбудеться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42а, каб. 16.

Суддя К. О. Москаленко

Печерський районний суд м. Києва викликає Ку-
зіну І.В. у судове засідання як відповідача у справі  
№ 757/37827/16-ц за позовом Симонової І. М. до Ку-
зіної І. В., Кузіна О. В., Череднік С. Я., Чередніка Д. В., 
треті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва 
ГТУЮ у м. Києві, ПАТ «Дельта-Банк» про визнання 
права власності на квартиру яке відкладено до 14.00 
год. 08.12.2017 р. і відбудеться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42а, каб. 16.

Суддя К. О. Москаленко

Печерський районний суд м. Києва викликає  
Череднік С. Я. у судове засідання як відповідача у справі 
№ 757/37827/16-ц за позовом Симонової І. М. до Кузі-
ної І. В., Кузіна О. В., Череднік С. Я., Чередніка Д. В., тре-
ті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва ГТУЮ 
у м. Києві, ПАТ «Дельта-Банк» про визнання права 
власності на квартиру яке відкладено до 14.00 год. 
08.12.2017 р. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 42а, каб. 16.

Суддя К. О. Москаленко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Новорольського Дениса Богданови-
ча за позовом Новорольської Наталії Іванівни до Но-
ворольського Дениса Богдановича про розірвання 
шлюбу. Судове засідання відбудеться 06.12.2017 р. 
о 12 год. 50 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 17. 
У разі неявки Новорольського Дениса Богдановича, 
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Іванківський районний суд Київської області, ви-
кликає Астафьєва Олега Юрійовича 20.11.1964 р.н., 
як відповідача по цивільній справі за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Київоблгаз 
збут» до Астафьєва Олега Юрійовича про стягнен-
ня заборгованості за спожитий природний газ. Судо-
ве засідання відбудеться 06.12.2017 року о 13.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: 07201, Київська об-
ласть, смт Іванків, вул. І. Проскури, 14а.

У разі неявки відповідача в судове засідання, слу-
хання справи буде відбуватися за його відсутніс-
тю. Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його 
обов’язок повідомити суд про причини неявки.

Суддя А. А. Корчков

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що в приміщенні суду за адресою: вул. 
Молодіжна, 10, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, 
суддя Якимів Р. В. 12 грудня 2017 р. о 09.00  год. (резерв-
на дата судового засідання о 14.00 год. 21 грудня 2017 
року) відбудеться розгляд кримінального провадження 
з обвинувачення Дмитріва Романа Ігоровича за ч. 5 ст. 
191 КК України, яке розглядається у спеціальному судо-
вому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається 
Дмитрів Роман Ігорович, 29.07.1984 року народження, 
уродженець та житель: с. Пійло, Калуського р-ну.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/6565/17 за позовом Терещенко Володимира 
Івановича до Гемма Віктора Вікторовича про витре-
бування майна із чужого  незаконного володіння.

Розгляд справи призначено на 06.12.2017 року о 
14.00 годин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульска, 64, каб. 502, тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Гемма Віктора Вікто-
ровича.

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

Суддя Н. І. Черткова

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 806-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету,  

передбачених Міністерству освіти і науки  
на 2017 рік 

 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2017 рік у загальному фонді державного бюдже-
ту, перерозподіл видатків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмою 2201190 «Виплата академічних сти-
пендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» на 370 000 тис. гри-
вень;

2) збільшення їх обсягу за програмами:
2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акре-

дитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 150 000 тис. гривень;
2201160  «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів 

акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 187 100 тис. гри-
вень;

2201280 «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Та-
раса Шевченка» на 32 900 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки – погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету;

Міністерству фінансів – внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 грудня 2017 р. № 898 
Київ

Про затвердження Меморандуму  
про взаєморозуміння  

між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Об’єднаних  

Арабських Еміратів про взаємне скасування 
візових вимог

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування ві-
зових вимог, вчинений 2 листопада 2017 р. у м. Дубаї.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2017 р. № 836-р 
Київ

Про віднесення нерухомого майна у м. Дніпрі 
до сфери управління Міністерства оборони
Віднести будівлі та споруди (реєстраційні номери 844244312101, 

970366812101) по вул. Старокозацькій, 63, у м. Дніпрі до сфери управління Мі-
ністерства оборони.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2017 р. № 834-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету,  

передбачених  
Міністерству внутрішніх справ  

на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству внутрішніх справ на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами:
1001010 «Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх 

справ України» на 2 760 тис. гривень;
1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпе-

чення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства 
внутрішніх справ України» на 19 231,2 тис. гривень;

2) збільшення їх обсягу за програмою 1007020 «Забезпечення діяльності 
підрозділів, установ та закладів Національної поліції України» на 21 991,2 тис. 
гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ – погодження перерозподілу видатків, перед-

баченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету;

 Міністерству фінансів – внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

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

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович 

28.07.1969 року народження, зареєстрований: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, буд. 10, кв. 10 відповідно до вимог 
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, що відбудеться 11.12.2017 року о 15 годині 
00 хвилин до зали судових засідань № 107 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Представництво «ЗАТ «Інтеравтоматика», м. Київ, 
Ідентифікаційний код: 26612350, місцезнаходження: 
03680, Україна, м. Київ, Солом’янський район, вул. 
Радищева, буд. 10/14, повідомляє, що Протоколом 
№ 6/2017 дев’яносто дев’ятого засідання ради дирек-
торів ЗАТ «Інтеравтоматика» було прийняте рішення 
про припинення діяльності Представництва в резуль-
таті його ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги 
протягом двох місяців з дня опублікування цього по-
відомлення про прийняття рішення про припинення 
діяльності Представництва шляхом його ліквідації.

Письмові вимоги приймають за адресою: 13124, 
Україна, м. Київ, Солом’янський район, вул. Радище-
ва, буд. 10/14.

Голова ліквідаційної комісії: (067) 309 90 48.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обви-
нуваченого Зими Петра Анатолійовича, 18.01.1970 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Шапошникова, 1, кв. 25) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 15 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5,  
каб. 29).

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

Подільський районний суд м Києва викликає як обви-
нувачену Басову Олену Андріївну, 02.05.1972 року наро-
дження, (останнє відоме місце проживання: м Севасто-
поль, вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 15 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5,  
каб. 29).

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

Повідомляємо, що ухвалою Апеляційного су-
ду міста Києва від 20 листопада 2017 року призна-
чено до розгляду апеляційне провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора Військової прокурату-
ри Південного регіону України Папуші Юрія Ігорови-
ча на ухвалу Деснянського районного суду м. Киє-
ва від 19 жовтня 2017 року, якою повернуто проку-
рору обвинувальний акт відносно Шакури Дмитра 
Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 408, ч. 1  
ст. 111 КК України.

Апеляційний розгляд відбудеться 14 грудня 2017 
року о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду, який знахо-
диться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а, 
305 зал судового засідання.

Суддя М. А. Васильєва

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/937/2017 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 14.12.2017 ро-
ку о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 614.

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

Суддя В. М. Циктіч

Подільський районний суд м. Києва викликає як обви-
нувачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: вул. 
Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський 
р-н, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 14 грудня 2017 року о 08 год.  
55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під голо-
вуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
як обвинуваченого Літовченко Геннадія Івановича, 
08.02.1955 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 
33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 грудня 2017 року о 15 год. 20 хв.

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України  
(далі – Держгеонадра) доводить до відома,  

що у зв’язку з порушенням надрокористувачами умов 
користування надрами, передбачених дозволом  

або угодою про умови користування надрами, а саме: 
не надання звіту щодо руху запасів корисних копалин 

за формами 
5, 6, 7-гр за 2016 рік, наказом Держгеонадр  

від 17.10.2017 № 447 зупинено дію спеціальних  
дозволів на користування надрами (згідно переліку),  

та надано 30 календарних днів для усунення порушень.
Перелік надрокористувачів

1. ПАТ «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Дозвіл № 2490 від 
13.06.2001);

2. ПП «Торвугілля» (Дозвіл № 2593 від 23.11.2001);
3. ТОВ «Георгіївський завод будівельних матеріа-

лів» (Дозвіл № 2888 від 28.12.2012);
4. ПП «Укртек» (Дозвіл № 3149 від 08.09.2013);
5. ТОВ «Виробничо-фінансова компанія «Рутекс» 

(Дозвіл № 3356 від 27.07.2004);
6. ТОВ «Первомайський кар’єр» (Дозвіл № 3631  

від 21.12.2004);
7. ТОВ «Донбасвуглерозробка» (Дозвіл № 4092  

від 24.10.2006);
8. ТОВ «Донтехпром 2006» (Дозвіл № 4140  

від 12.12.2006);
9. ТОВ «Донбасвуглерозробка» (Дозвіл № 4314  

від 25.07.2007);
10. ТОВ «Ров-сільхоз-сервіс» (Дозвіл № 4749  

від 22.10.2008);
11. ТОВ «Борс» (Дозвіл № 4758 від 31.10.2008);
12. ТОВ «Шахтобудівельне управління «Антрацит-

шахтопрохідка» (Дозвіл № 4839 від 26.12.2008);
13. ПП «Аксон-плюс» (Дозвіл № 4849  

від 29.12.2008);
14. ПП «Антрацит-бест» (Дозвіл № 4948  

від 27.03.2009);
15. ТОВ «Лугпромтех-ресурс» (Дозвіл № 4889  

від 03.02.2009);
16. ТОВ «Метгруп КМН» (Дозвіл № 5038  

від 05.11.2009);
17. ТОВ «Град-інвест плюс» (Дозвіл № 5050  

від 26.11.2009);
18. ТОВ «Західна енергетична компанія» (Дозвіл  

№ 5217 від 17.11.2010);
19. ПП «Арсенал-2007» (Дозвіл  № 5219   

від 17.11.2010)
20 ТОВ «Рафайлспецмонтаж» (Дозвіл № 5266  

від 29.12.2010);
21. ТОВ «Рігель-К» (Дозвіл № 5289 від 13.01.2011);
22. ТОВ «Агроплюс» (Дозвіл № 5319 від 13.01.2011);
23. ТОВ «Ровпромтехсервіс» (Дозвіл № 5428  

від 30.11.2011);
24. ТОВ «Енергоуголь» (Дозвіл № 5488  

від 01.03.2012);
25. ТОВ «Укрпромуголь» (Дозвіл № 5489  

від 01.03.2012);
26. ТОВ «Інтеграл-Енерго» (Дозвіл № 5556  

від 22.05.2012);
27. МПП «Виробничо-комерційна фірма «Стронг» 

(Дозвіл № 5583 від 20.06.2012);
28. ТОВ «Інтеграл-Енерго» (Дозвіл № 5571  

від 06.06.2012);
29. ТОВ «Востокпромуголь» (Дозвіл № 5585  

від 20.06.2012);
30. ПП Ратушняк Вадим Михайлович (Дозвіл 
№ 5645 від 27.09.2012);

31. МПП «Виробничо-комерційна фірма «Стронг» 
(Дозвіл № 5658 від 18.10.2012);

32. ТОВ «Март» (Дозвіл № 5677 від 04.12.2012);
33. ТОВ «Град-інвест плюс» (Дозвіл № 5796  

від 17.06.2013);
34. ТОВ «Град-інвест плюс» (Дозвіл № 5802  

від 21.06.2013);
35. ТОВ «Углесервіс-трейдкомпані» (Дозвіл № 5806 

від 03.07.2013);
36. ТОВ «Енерготор» (Дозвіл № 5809 від 17.07.2013);
37. ТОВ «Схід-вугілля 2010» (Дозвіл № 5884  

від 12.12.2013);
38. Обласне КП «Донецьктеплокомуненерго»  

(Дозвіл № 6019 від 29.01.2015);
39. ТОВ «Недра Донбасса» (Дозвіл № 6090  

від 17.12.2015).

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України  

(далі – Держгеонадра) доводить до відома, що наказом 
Держгеонадр від 17.10.2017 № 451 частково замінено 

підстави для зупинення дії спеціальних дозволів  
на користування надрами (згідно переліку). 

Перелік надрокористувачів
1. ПАТ «Орендне підприємство «Шахта «Жданівська» 

(Дозвіл № 3693 від 09.12.2005) внесено зміни до пунк-
ту 4 додатка 2 до наказу Держгеонадр від 19.06.2015 № 
165 та надано 30 календарних днів для усунення пору-
шень;

2. ТОВ «Торезшанс» (Дозвіл № 4044 від 04.10.2006) 
внесено зміни до пункту 24 додатка 1 до наказу Держге-
онадр  від 25.10.2016 № 379 та надано 30 календарних 
днів для усунення порушень;

3. ТОВ «Вугіллямаш» (Дозвіл № 4816 від 11.12.2008) 
внесено зміни до пункту 33 додатка 1 до наказу Держ-
геонадр від 25.10.2016 № 379 та надано 30 календарних 
днів для усунення порушень;

4. ТОВ «Метгруп КМН» (Дозвіл № 5045 від 19.11.2009) 
внесено зміни до пункту 4 додатка 2 до наказу Держге-
онадр  від 10.10.2012 № 496 та надано 30 календарних 
днів для усунення порушень;

5. ТОВ «Західна енергетична компанія» (Дозвіл  
№ 5156 від 25.05.2010) внесено зміни до пункту 20 до-
датка 2 до наказу Держгеонадр від 17.01.2014 № 07 та 
надано 30 календарних днів для усунення порушень;

6. ТОВ «Акіб-Групп» (Дозвіл № 5345 від 13.01.2011) 
внесено зміни до пункту 4 додатка 2 до наказу Держге-
онадр  від 21.02.2013 № 88;

7. ПП агрофірма «Світанок» (Дозвіл № 5370 від 
13.01.2011) внесено зміни до пункту 11 додатка 2 до на-
казу Держгеонадр від 23.12.2013 № 643;

8. ТОВ «Гірниче підприємство «Антрацитвугілля» 
(Дозвіл № 5429 від 06.12.2011) внесено зміни до пунк-
ту 1 додатка 2 до наказу Держгеонадр від 10.04.2014  
№ 106 та надано 30 календарних днів для усунення по-
рушень;

9. ТОВ «Шахта 1-6» (Дозвіл № 5836 від 30.08.2013) 
внесено зміни до пункту 35 додатка 1 до наказу Держ-
геонадр від 25.10.2016 № 379 та надано 30 календарних 
днів для усунення порушень.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Семенова Євгена Вікторовича, як відповідача у ци-
вільній справі № 426/16356/17 за позовом Борисенко 
Вікторії Володимирівни до Семенова Євгена Вікторови-
ча, третя особа: Управління Державної міграційної служ-
би України у Луганській області, про надання дозволу на 
тимчасовий виїзд дитини за межі України та в’їзд і виїзд 
в зону АТО без згоди та супроводу батька, в судове засі-
дання, яке відбудеться 12 грудня 2017 року о 12.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області викликає Єв-
докімову Тетяну Іллівну, Юник Наталію Геннадіївну, Євдоки-
мова Сергія Геннадійовича, Кудреватих Інгу Володимирівну, 
Іванову Людмилу Олександрівну, Попову Наталію Олексіїв-
ну, як відповідачів у цивільній справі № 426/16311/17 за по-
зовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Євдокімової Тетя-
ни Іллівни, Юник Наталії Геннадіївни, Євдокимова Сергія Ген-
надійовича, Кудреватих Інги Володимирівни, Іванової Людми-
ли Олександрівни, Попової Наталії Олексіївни про стягнення 
боргу в судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2017 року 
об 11.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе роз-
гляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Сукманову Ніну Андрі-
ївну, Маслову Ірину Миколаївну, Вовк Ларису Олексан-
дрівну, про стягнення боргу, як відповідачів у судове за-
сідання по цивільній справі № 426/11522/17 за позовною 
заявою Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Сукманової 
Ніни Андріївни, Маслової Ірини Миколаївни, Вовк Лари-
си Олександрівни про стягнення боргу, що відбудеться 
12 грудня 2017 року о 12.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Зайцеву Марію Федорівну як відпові-
дачку в судове засідання по цивільній справі № 426/18263/17 
за позовною заявою Управління соціального захисту населен-
ня Попаснянської райдержадміністрації в особі опікунської ра-
ди з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребу-
ють опіки (піклування) при Попаснянській райдержадміністра-
ції до Зайцевої Марії Федорівни, третя особа: Попаснянський 
обласний психоневрологічний інтернат, про звільнення від по-
вноважень опікуна та призначення нового опікуна, що відбу-
деться 11 грудня 2017 року о 16.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться   08.12.2017 об 
11:30 до Нінічук Олена Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, буд. 
28/30) справа № 522/15931/17, суддя Тарасов А. 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.

Бородянський районний суд Київської області по 
цивільній справі за позовом Кравченко Олени Во-
лодимирівни до Кравченка Сергія Васильовича про 
стягнення аліментів на утримання дитини, викликає 
до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, 
вул. Центральна, 315) Кравченка Сергія Васильовича 
який проживав за останньою відомою адресою: вул. 
Семашка, 2, кв. 45, смт Бородянка Бородянського 
району Київської області, як відповідача на 08 грудня 
2017 року на 09 годину 30 хвилин.

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

Суддя Д. Є. Унятицький

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Сіротенка Володимира Олексан-
дровича у справі за позовом Кусіді Крістіни Миколаївни 
про позбавлення батьківських брав.

Останнє місце проживання відповідача: пр. Київський, 
буд. 41, кв. 6, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене 07 грудня 2017 р. о 
08.30 год. (резервна дата на 12 грудня 2017 року о 09.00 
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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове 
засідання як відповідача Яструбінського Сергія Володи-
мировича.

Цивільна справа № 185/6609/17 за позовом Яструбін-
ської Ганни Вікторівни до Яструбінського Сергія Володи-
мировича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 06 грудня 2017 ро-

ку  о 08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203. 

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

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 року наро-
дження, (останнє відоме місце проживання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, 
Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 14 грудня 2017 року о 14 год. 30 хв.

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

сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 

провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як обвинуваченого Гавриша Миколу Миколайовича, 25.01.1964 року народжен-
ня, уродженця м. Джанкой АР Крим, проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 134, кв. 17, в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 11.12.2017 р. о 14 год. 30 хв. в залі судового засідання № 19, по вул. Грушевського, 17, що в м. Вінни-
ця по кримінальному провадженню по обвинуваченню Гавриша М.М. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 402, ч. 1 
ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Гавриша Миколи Миколайовича в зазначене судове засідання є обов’язково. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Шлапака Д. О. суддів Бар’яка А. С., Ковальчук Л. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бушуєву Ніну Яківну як відпо-
відачку в судове засідання по цивільній справі № 426/11524/17 за позовом Фізичної осо-
би-підприємця Корабльова Сергія Олександровича до Бушуєвої Ніни Яківни про стягнен-
ня заборгованості та штрафних санкцій, що відбудеться 11 грудня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. 
Спаська, 32) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться   08.12.2017 о 09:30 до Парфьонова Інна Юріївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Ціалковського, буд. 9, кв. 53) справа  
№ 576/1955/17, суддя Сапон 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.

Кваліфікаційний сертифікат 
інженера технічного нагляду 

серія АТ № 000740 від 01 червня 2017 р. 
та свідоцтво № 2735 

від 12 червня 2017 р., видані 
на Жуковського О. В., 
вважати втраченими.
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Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Довіра та гарантія» до Кисельова Максима Ві-
кторовича про стягнення заборгованості та звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач Кисельов Максим Вікторович викли-
кається до каб. № 18 суду на 07 грудня 2017 року 
на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Маневицький районний суд Волинської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Міль 
Олександра Миколайовича по цивільній справі  
№ 164/1802/17 за позовом Міль Наталії Василівни 
до Міль Олександра Миколайовича про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання по справі відбудеться о 10 годи-
ні 00 хвилин 18 грудня 2017 року в приміщенні Мане-
вицького районного суду за адресою: вул. Незалеж-
ності, 13, смт Маневичі, Волинської області.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення з приводу позовних вимог, чи повідомити 
про них суд.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутності за наявними у 
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповіда-
чу його обов’язок повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя І. С. Токарська

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахнут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ Фі-
нансова компанія «Довіра та Гарантія» до Вечерньої 
Інни Миколаївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач по справі 219/11194/17 Вечерня Інна 
Миколаївна, 01 січня 1983 року народження прожи-
ває за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Севастопольська, 36 ви-
кликається на 07 грудня 2017 року на 09 годину 30 
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Деснянський районний суд м. Києва викликає 

Лакусту Джамілію як відповідачку по справі за по-

зовом Бабенка Олександра Миколайовича до Ла-

кусти Джамілії про розірвання шлюбу  в судо-

ве засідання, яке відбудеться 26 січня 2018 ро-

ку об 11 год. 00 хв у приміщенні суду за адресою:  

м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в, каб 39. 

Відповідачу по даній справі пропонується надати 

свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 

неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд 

про причину неявки, інакше справа буде розглянута 

у його відсутність.

Суддя Н. Г. Таран  

Краматорський міський суд Донецької області 
розглядає цивільну справу № 234/15655/17 (прова-
дження № 2/234/5173/17) за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Радкевича Дмитра Вікторо-
вича про стягнення заборгованості.

Викликається Радкевич Дмитро Вікторович, 
10.07.1968 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Депу-
татська, буд. 171, кв. 6 на 26 грудня 2017 року о 08 
годині 00 хвилин, для участі у судовому засіданні, 
яке відбудеться в приміщенні Краматорського місь-
кого суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. 
№ 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази.

Суддя А. О. Чернобай

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 12 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Горної Наталії Геннадіївни до Аверіна Сергія 
Олександровича про розірвання шлюбу. Відповідач 
по справі Аверін Сергій Олександрович, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вулиця Пушкінська, будинок № 3, квартира  
№ 20, викликається на 12 грудня 2017 року на 08 
годину 30 хвилин до Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), 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 у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Резніченко Вячеслав Анатолійович, 01.03.1968 ро-
ку народження, Резніченко Олександр Анатолійович, 
14.06.1965 року народження викликаються як відпові-
дачі в судове засідання з розгляду цивільної справи за 
позовом Білокур Вячеслава Миколайовича до Резні-
ченка Вячеслава Анатолійовича, Резніченка Олександра 
Анатолійовича, третя особа: Управління адміністратив-
них послуг Роменської міської ради про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування житловим 
приміщенням на 09 годину 30 хвилин 22 грудня 2017 ро-
ку в Роменський міськрайонний суд Сумської області за 
адресою: бульвар Шевченка, 14, м. Ромни, Сумська обл. 
Головуючий суддя Шульга В. О.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чі Резніченко Вячеслав Анатолійович, Резніченко Олек-
сандр Анатолійович вважаються повідомленими про час 
і місце розгляду справи і у випадку їх неявки справа під-
лягає розгляду за їх відсутності.

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Мартиненка Віталія Григоровича, який за-
реєстрований за адресою: вул. Орджонікідзе, 115, 
смт Кріпенський, м. Антрацит, Луганської області як 
відповідача у судове засідання по цивільній справі  
№ 431/4584/17 за позовом Мартиненко Оксани Олек-
сандрівни до Мартиненка Віталія Григоровича, третя 
особа: Орган опіки та піклування виконавчого комі-
тету Старобільської районної державної адміністра-
ції про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі 
державного кордону України малолітньої дитини без 
згоди батька, яке відбудеться 08 грудня 2017 року о 
09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами роз-
гляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 12 грудня 2017 
року о 10.00 год. в приміщені Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шу-
това, 1, каб.10, під головуванням судді Педенко A. M.

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

Деснянський районний суд м. Києва повторно 
викликає як обвинувачену Ловягіну Юлію Юріївну, 
23.01.1975 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 15 грудня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

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

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

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знаходить-
ся цивільна справа № 386/1013/17 за позовом Пала-
марчук Крістіни Миколаївни до Ходаківського Ми-
коли Миколайовича, третя особа: Служба у справах 
дітей Голованівської РДА про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

Судовий розгляд справи призначено на 06 грудня 
2017 року на 10 год. 00 хв. у Голованівському район-
ному суді Кіровоградської області за адресою: Кіро-
воградська область, смт Голованівськ, вул. Соборна 
(Леніна), 18.

Суд викликає Ходаківського Миколу Миколайови-
ча у судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за наявними у справі доказа-
ми з постановленням заочного рішення.

Суддя К. С. Шкамерда

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 19 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Бо-
рисовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Кочкін 
Микола Борисович у судове засідання, яке відкла-
дено на 12 грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 квітня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016080000000002 відносно Гаврилішина Олек-
сія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

До суду як обвинувачений викликається Гаврилі-
шин Олексій Володимирович у судове засідання, яке 
відкладено на 13 грудня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

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

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 415/3114/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 12015130000000038 від 19.02.2015 року, 
стосовно Казацького Олександра Олександровича, 7 жовтня 
1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 
КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович за-
реєстрований за адресою: Луганська область, місто Сороки-
не (Краснодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Казацького Олек-
сандра Олександровича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 13 грудня 2017 року о 15.00 годині в залі судових засідань 
Лисичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі головуючої судді Старікової М. М., суддів  
Березіна А. Г., Калмикова Ю. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 415/3319/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 22016130000000109 від 17.05.2016 року, 
стосовно Кравцової Вікторії Григорівни, 17 грудня 1959 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснюється за відсут-
ності обвинуваченої, в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. 
Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Кравцову Вікто-
рію Григорівну в судове засідання, яке відбудеться 13 груд-
ня 2017 року о 15.00 годині в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

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

Повістка про виклик обвинуваченого 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України
В провадженні Рубіжанського міського суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження за № 42016130000000141 від 26.07.2016 ро-
ку відносно Скнаріної Лілії Григорівни, 05.07.1972 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Скнаріна Лілія Григорівна, зареє-
стрована за адресою: Луганська область, м. Красний 
Луч, вул. П. Морозова, 2-А.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитись 14 грудня 2017 року о 10 годи-
ні 30 хвилин у судове засідання Рубіжанського місь-
кого суду Луганської області (каб. № 11, 2-й поверх) 
за адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне Луганської об-
ласті.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження, викликає як обвинувачено-
го Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за ма-
теріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно 
Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибу-
ти до судового засідання, яке відбудеться 11 груд-
ня 2017 року о 08 год. 50 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 15 грудня 2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

Повідомлення про рішення
Міловський районний суд Луганської області по-

відомляє Левченко Олену Іванівну, Левченка Віктора 
Миколайовича, що у цивільній справі №418/796/16-ц 
за позовом Кузьменка Олександра Петровича, Кузь-
менко Олени Іванівни до Левченко Олени Іванівни, 
Левченка Віктора Миколайовича про визнання пере-
ходу права власності на земельну ділянку, 27 листо-
пада 2016 року проголошено рішення суду.

Зазначене рішення може бути переглянуте судом, 
що його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів, 
поданою протягом десяти днів з дня отримання йо-
го копії.

Особи, які брали участь у справі, але не були при-
сутніми в судовому засіданні під час проголошення 
судового рішення, можуть подати апеляційну скар-
гу протягом десяти днів з дня отримання копії цьо-
го рішення.

Голова суду В. О. Шовкун

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповіда-
чку Куцевську Олену Олександрівну, зареєстровану: 
вул. Калініна, 91, смт Білоріченський Лутугинсько-
го району Луганської області, по цивільній справі  
№ 409/1563/17 за позовною заявою Куцевського 
Юрія Вікторовича до Куцевської Олени Олександрів-
ни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12.12.2017 року (ре-
зервна дата 14.12.2017 року) о 12 годині 00 хвилин 
у залі Білокуракинського районного суду Луганської 
області, місцезнаходження зареєстроване за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський 
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі 
відповідачки на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1375/16-к стосовно Улезька Володими-
ра Івановича, 01.01.1959 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І., 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленін-
градська, 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Улезька Володимира Івановича в судове засідання, 
яке відбудеться 12 грудня 2017 року о 09.30 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/12162/16-к стосовно Когута Андрія Івано-
вича, 07.06.1960 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Когут А. І., зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 6/76.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ко-
гута Андрія Івановича в судове засідання, яке відбу-
деться 12 грудня 2017 року об 11.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючий суддя Скрипник C. M., судді  
Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/7653/17 стосовно Булишева Романа Вале-
рійовича, 15.06.1977 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Булишев Р. В., зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, вул. Московська, 
буд. 13, кв. 25.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Бу-
лишева Романа Валерійовича в судове засідання, яке 
відбудеться 12 грудня 2017 року о 10.00 год. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючий суддя Скрипник C. M., судді  
Половинка В. О., Попова О. М.
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Деражнянський районний суд Хмельницької області по
відомляє Товариство з обмеженою відповідальністю «Дина
мо» про те, що 28 грудня 2017 року об 11 годині 10 хвилин 
у приміщенні суду по вул. Миру, 43, в м. Деражня Хмель
ницької області буде розглядатися справа за позовом пред
ставника Шиповича Едуарда Олександровича за довіреніс
тю Стадніка Віталія Олександровича до Товариства з обме
женою відповідальністю «Динамо», з участю Печерської ра
йонної в місті Києві державної адміністрації як третьої осо
би без самостійних вимог на стороні відповідача, про розі
рвання трудового договору та зобов’язання до вчинення дій. 
В разі неявки відповідача на вказану дату розгляд справи бу
де проведено за його відсутності.

Суддя О. С. Дворнін

Бердянським міськрайонний судом Запорізької 
області (суддя Білоусова О. М., за адресою: м. Бер
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 506) 18 груд
ня 2017 року о 14 годині 00 хвилин буде розглядати
ся цивільна справа за позовом Онищенко Тетяни Во
лодимирівни до Стоєвої Інни Миколаївни, третя осо
ба: Орган опіки та піклування виконкому Бердянської 
міської ради, про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання викликається як відповідач 
Стоєва Інна Миколаївна. У разі неявки відповідача 
справа буде розглянута за наявними у справі мате
ріалами.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Андрієнка Романа Миколайовича, 19 серпня 1987 року на
родження, останнє відоме місце проживання: м. Іллінці, Він
ницької області, вул. Польова, 12, кв. 37, в судове засідання 
як відповідача по цивільній справі № 131/1635/17 за позо
вом Андрієнко Ольги Дмитрівни про надання дозволу на ви
їзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька.

Судове засідання призначено на 15.00 год. 26 грудня 2017 
року в залі судових засідань Іллінецького районного суду 
Він ницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької облас
ті, вул. Європейська, 28, індекс 22700. В разі неявки в судове 
засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Деснянський районний суд м. Києві викликає 
як обвинуваченого Саргінова Олега Юрійовича, 
19.12.1977 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Не
красова, 110, кв. 82), у вчиненні злочину, передбаче
ного ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі
дання, яке відбудеться 20 грудня 2017 року о 09 год. 
30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхід
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько
го, 5В, каб. 27.

Суддя Р. Я. Вінтоняк

Кремінський районний суд Луганської облас
ті, розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, площа Красна, 5, викликає Винник Люд
милу Миколаївну, як відповідачку в судове засідан
ня по цивільній справі 414/1835/17, провадження  
№ 2/414/493/2017 за позовом Публічного акціонер
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним догово
ром, що відбудеться 5 грудня 2017 року o 09.50 год.

Суддя В. М. Ковальов

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідача Коротких Євгена Анатолійовича, який зареє
стрований за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. 
Гагаріна, буд. 19, кв. 55, у судове засідання з розгляду ци
вільної справи за позовною заявою Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії 
– Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Ко
ротких Євгена Анатолійовича, Коротких Анни Олександрів
ни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14 грудня 
2017 року о 08 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре
сою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі не
явки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко

Кремінський районний суд Луганської облас
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, площа Красна, 5, викликає Козачиши
на Андрія Мирославича, як відповідача в судове за
сідання по цивільній справі 414/1734/17, проваджен
ня № 2/414/473/2017 за позовом Публічного акціо
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним догово
ром, що відбудеться 7 грудня 2017 року о 10.30 год.

Суддя В. М. Ковальов

Комінтернівський районний суд Одеської обл. (адреса 
суду: 67500, Одеська обл., смт Комінтернівське, вул. Ком
сомольська, 51) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі
дання, яке відбудеться  08.12.2017 о 09:00 до Міхайловський 
Сергій Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 65045, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 96, кв. 26) 
справа № 522/22605/16ц, суддя Чернявська Л. М.

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

Новопсковський районний суд Луганської облас
ті викликає Бойка Сергія Сергійовича, Бойко Людми
лу Петрівну, як відповідачів у судове засідання для 
розгляду цивільної справи за позовом КС «Імпері
ал ЛТД» до Бойка Сергія Сергійовича, Бойко Людми
ли Петрівни про стягнення боргу, яке відбудеться 11 
грудня 2017 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата су
дового засідання – 18 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

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 20.12.2017 р. о 10.10 год. до Гармаш Юрій Олексан
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 15, кв. 125) справа  
№ 223/807/17, суддя Дочинець С. 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Кушніра Сергія Вікторови
ча (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Космо
навтів, буд. 29, кв. 10) у судове засідання з розгля
ду цивільної справи за позовом ПАТ «Страхова група 
«ТАС» про відшкодування матеріальної шкоди в по
рядку регресу, яке відбудеться 11.12.2017 року о 15 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті пові
домляє, що розгляд апеляційної скарги прокурора Рега
на Ю. А. на вирок Селидівського міського суду Донецької 
області від 12 червня 2017 року, у кримінальному прова
дженні, внесеному у ЄРДР за № 42015050000000629 від 
09.11.2015 року за ч. 1 ст. 2583 КК України щодо Якубов
ського Едуарда Миколайовича, 16 вересня 1959 року на
родження, який мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Ар
тема, 80, призначений на 13 грудня 2017 року на 11.30 
годину.

Обвинуваченого Якубовського Е. М. просимо з’явитися 
у судове засідання на зазначену дату за адресою: м. Бах
мут, вул. Свободи, 10.

Суддя Д. О. Круподеря

Лисичанський міський суд Луганської області викли
кає як відповідача Уманцева Максима Сергійовича, який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ал
чевськ, вул. Леніна, буд. 71, кв. 167, у судове засідан
ня з розгляду цивільної справи за позовною заявою Літ
вінової Лариси Владиславівни до Уманцева Максима 
Сергійовича про позбавлення батьківства, третя особа 
– Служба у справах дітей Новопсковської районної дер
жавної адміністрації, яке відбудеться 14 грудня 2017 ро
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неяв
ки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає 
як відповідача Лихвар Вікторію В’ячеславівну по ци
вільній справі за позовом Зражевського В. А. до Лих
вар В. В. про усунення перешкод користування май
ном, визнання особи такою, яка втратила право ко
ристування житловим приміщенням, на судове засі
дання 08.12.2017 р. о 09.30 та повідомляє, що у разі 
неявки відповідача на судове засідання справу буде 
розглянуто за наявних у матеріалах доказів. 

Суддя О. І. Шестак

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачку Коротких Анну Олександрівну, яка зареє
стрована за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, пр. 
Металургів, буд. 38, кв. 55 у судове засідання з розгляду ци
вільної справи за позовною заявою Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії 
– Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Ко
ротких Євгена Анатолійовича, Коротких Анни Олександрів
ни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14 грудня 
2017 року о 08 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре
сою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі не
явки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су
ду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від
будеться 06.12.2017 о 09:00 до Любутіна Катерина Олексан
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 15442, Чернігівська 
обл., Семенівський рн, с. Леонівка, вул. Набережна, буд. 7) 
справа № 744/1060/17, суддя Гнип О. І.

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

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачених: Савченко Світлану Борисівну (к/п № 
42016000000000204), Рижову Ірину Володимирівну (к/п 
№ 42016000000003287), Остапову Катерину Андріївну 
(к/п № 42016000000002132), у вчиненні кримінально
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра
їни та повідомляє, підготовче судове засідання та роз
гляд клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 14.12.2017 року відповідно по 
справі: Савченко С. Б. о 15.00 год., Рижової І. В. о 16.00 
год., Остапової К. А. о 17.00 год., в приміщенні Свято
шинського районні суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142, каб. 6а.

Також Святошинський районний суд міста Києва ви
кликає як обвинуваченого: Мязгова Леоніда Олексійови
ча (к/п № 42016000000002778), у вчиненні кримінально
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї
ни та повідомляє, підготовче судове засідання та розгляд 
клопотання про здійснення спеціального судового про
вадження відбудеться 21.12.2017 року о 13.00 год. в при
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6а.

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

Суддя С. І. Дячук

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Воло
димирська, 15) викликає у судове засідання: Семків Во
лодимира Васильовича, Кирильченка Антона Петровича, 
Свірського Дмитра Геннадійовича, Кортун Юлію Микола
ївну, Коротун Андрія Юрійовича, Біян Олега Вікторови
ча та Польського Олександра Миколайовича на 12 груд
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин для участі у розгля
ді цивільної справи № 369/2905/17 за апеляційною скар
гою сільського голови ВітоПоштової сільської ради Киє
воСвятошинського району Київської області на рішення 
КиєвоСвятошинського районного суду Київської облас
ті від 13 липня 2017 року по справі за позовом керівни
ка КиєвоСвятошинської місцевої прокуратури Київської 
області в інтересах держави в особі територіальної гро
мади села ВітаПоштова КиєвоСвятошинського району 
Київської області до ВітоПоштової сільської ради Киє
воСвятошинського району Київської області, Федорова 
Р. С., Семківа В. В., Чумак Г. О., Кухар І. О., Лисенка О. А., 
Кирильченка А. П., ГТУЮ у Київській області, приватно
го нотаріуса КиєвоСвятошинського нотаріального окру
гу Київської області Корякової Н. О., треті особи: Свір
ський Д. Г., Кортун Ю. М., Коротун А. Ю., Біян О. І., Поль
ський О. М., Тарасова І. В. про визнання недійсними рі
шень, скасування державної реєстрації та витребування 
земельних ділянок на користь територіальної громади.

Суддя М. А. Яворський

Сватівський районий суд Луганської області, розта
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50річчя Перемоги, 34, викликає представника Управ
ління житловокомунальним господарством Луганської 
міської ради, яка розташована за адресою: м. Луганськ, 
кв. Дімітрова, 30 та представника комісії по приватиза
ції жилого фонду ВО «Луганськтепловоз», яка розташо
вана за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, як третіх 
осіб без самостійних вимог в судове засідання по цивіль
ній справі № 426/2161/14ц за первісним позовом Фьо
кліної Євдокії Федорівни до Фьокліна Миколи Дмитрови
ча про визнання права власності на 1/2 частку квартири, 
на 1/2 частку автомобіля, встановлення порядку користу
вання квартирою, за зустрічним позовом Фьокліна Ми
коли Дмитровича до Фьокліної Євдокії Федорівни, треті 
особи: Управління житловокомунального господарства 
Луганської міської ради, Комісія по приватизації житло
вого фонду ВО «Луганськтепловоз», про визнання пра
ва власності на 1/2 частину квартири, визнання частково 
недійсним розпорядження про приватизацію, визнання 
частково недійсним свідоцтва про право власності, вста
новлення порядку користування квартирою на 12 грудня 
2017 року о 14 годині 30 хвилин в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області, за адре
сою м. Сватове, пл. Перемоги, 34.

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

Суддя В. О. Половинка

В приміщенні Каланчацького районного суду  
Херсонської області, що розташований за адресою: 
вул. Херсонська, 26, смт Каланчак, Херсонська об
ласть відбудеться 15.01.2018 року об 11.00 год. роз
гляд цивільної справи № 657/2345/17 за заявою Фукс 
Леоніда Анатолійовича, представник позивача: Шар
ко Віктор Васильович до Київської обласної філії 
державного підприємства «Інформаційний центр» 
Міністерства юстиції України, третя особа без само
стійних вимог: Бейник Лариса Олександрівна про 
усунення перешкод у здійсненні права власності на 
нерухоме майно.

В судове засідання викликається як відповідач:
Київська обласна філія державного підприємства 

«Інформаційний центр» Міністрества юстиції Украї
ни, останнє відоме місце знаходження організації: 
вул. Мельникова, 81, літ. А, м. Київ.

Роз’яснюємо, у разі неявки в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення суду про при
чини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсут
ності на підставі наявних в справі доказів.

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

Суддя Скригун В. В.

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання, яке від
будеться 13 грудня 2017 року oб 11 год. 30 хв. (за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 15) як відповідача Вандіна Валерія Олександровича для 
участі у розгляді справи за позовом прокурора КиєвоСвятошинської місце
вої прокуратури Київської області в інтересах головного управління Держге
окадастру у Київській області та Іванковичівської сільської ради Васильків
ського району Київської області до Вандіна Валерія Олександровича про ви
знання недійсними та скасування рішень сільської ради та державного акта 
на право власності на земельну ділянку.

З опублікуванням оголошення про виклик ви вважаєтесь повідомленим 
про час і місце розгляду справи. Ваша неявка без поважних причин або непо
відомлення причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя Д. О. Таргоній

Козівський районний суд Тернопільської області викликає Пашкевич Ігоря 
Зеновійовича зареєстрованого с. Мала Плавуча Козівського району Тернопіль
ської області в судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2018 року о 14 год. 
30 хвилин для участі у розгляді справи № 600/862/16ц за позовом Пашкевич 
Оксани Павлівни до Пашкевич Ігоря Зеновійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Козівського районного суду 
Тернопільської області за адресою: смт Козова, вул. Гвардійська, 2, Тернопіль
ської області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви

клик відповідач вважається повідомленими про час та місце розгляду справи.
Суддя Гриновець О. Б.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 
22 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин призначено розгляд цивіль
ної справи за позовом Байол Андрія Юрійовича до Мороз Регіни Сергі
ївни, за участю третьої особи служби у справах дітей Городищенської 
районної державної адміністрації Черкаської області, про розірвання 
шлюбу та визначення місця проживання дитини.

Мороз Регіна Сергіївна, 10.06.1993 року народження, останнє відо
ме місце перебування: с. Оленівка Магдалинівського району Дніпропе
тровської області, викликається в судове засідання як відповідач. Явка 
до суду є обов’язковою. В разі неявки останньої, справу буде розгляну
то без її участі, за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська область.
Суддя Л. В. Подорога

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Клименко Ірину Пе
трівну, як відповідача та Вернигору Анну Миколаївну, як третю особу у цивільній справі 
№ 362/3937/17 за позовом заступника керівника КиєвоСвятошинської місцевої проку
ратури Київської області в інтересах держави в особі Київського обласного та по м. Киє
ву управління лісового та мисливського господарства, Державного підприємства «Київ
ське лісове господарство» до Здорівської сільської ради Васильківського району Київ
ської області, Клименко Ірини Петрівни, треті особи: Левін Олександр Євгенович, Борщ 
Галина Станіславівна, Зінчин Марина Володимирівна, Чумак Олена Іванівна, Байсков 
Геннадій Степанович, Вернигора Анна Миколаївна, Твердохліб Наталія Михайлівна про 
визнання недійсним рішення сільської ради, свідоцтв про право на спадщину за зако
ном, витребування земельних ділянок.

Судове засідання відбудеться 06.02.2018 р. о 09.00 год. в приміщенні суду за адре
сою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 313.

У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметься за його відсутністю.
Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Л. М. Кравченко

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як відповідача Же
ляскова Олександра Степановича, 21 серпня 1992 року народження, останнє відо
ме місце реєстрації за адресою: вул. Степова, № 124, с. Голиця, Болградський ра
йон, Одеська область, що 21.12.2017 року о 13.00 годині в залі судового засідан
ня № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська об
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивіль
ній справі № 497/1708/17ц за позовом Желяскової Ольги Михайлівни до Желяс
кова Олександра Степановича про розірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Желяскову Олександру 
Cтeпaнoвичу, подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі осо
бисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Желяскова Олександра Степановича, справа 
може бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявни
ми у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання 
як відповідача Паньківа Андрія Богдановича, місце перебування якого невідоме, 
останнє місце проживання: с. Гончарівка Монастириського району Тернопільської 
області, по справах: 1) за позовом Паньків Оксани Степанівни до Паньківа Андрія 
Богдановича про розірвання шлюбу; 2) за позовом Паньків Оксани Степанівни до 
Паньківа Андрія Богдановича про визнання особи такою, що втратила право на ко
ристування жилим приміщенням.

Розгляд справ призначено на 10 год. 00 хв. 11 грудня 2017 року в приміщенні 
Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міц
кевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за
перечення щодо позовів та докази. У разі неявки, відповідач повинен повідоми
ти суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справи буде розглянуто у його відсутності 
згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в них доказами.

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

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.30 годи-
ні 18 грудня 2017 року, о 10.30 год. 25 грудня 2017 ро-
ку, до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судово-
го засідання у провадженні № 1-кп/628/156/17 справа  
№ 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 20 грудня 2017 року на 14 го-
дину 30 хвилин за адресою: Миколаївська область м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. 
як відповідачів Яриш Сергія Олександровича та Яриш Мак-
сима Сергійовича по цивільній справі № 486/803/17 за позо-
вною заявою Лімборської Клавдії Миколаївни до Яриш Сер-
гія Олександровича, Яриш Максима Сергійовича, ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк» про визначення додаткового стро-
ку для прийняття спадщини, зобов’язання оформити зміну 
кредитора.

В разі неявки відповідачів Яриш Сергія Олександровича 
та Яриш Максима Сергійовича справу буде розглянуто за їх 
відсутності.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 
63, м. Шостка, Сумська область, викликає Артамоно-
ва Павла Володимировича, 24 березня 1965 року на-
родження, в судове засідання призначене на 29 січ-
ня 2018 року о 09 год. 00 хв. у цивільній справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Шосткинське підприємства «Харківенергоремонт» 
до Артамонова Павла Володимировича про стягнен-
ня заборгованості за послуги.

Суддя Т. В. Литвинко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача По-
зднякова Геннадія Анатолійовича (м. Луганськ, кв. 
Южний, буд. 4-А, кв. 28) по справі № 409/1223/17 за 
позовною заявою Позднякової Інни Миколаївни до 
Позднякова Геннадія Анатолійовича про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.01.2018 року о 
08.00 год. (резервна дата 12.01.2018 р. о 08.00 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Гаврилова Сергія Миколайовича 16.09.1984 р.н. 
у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОБАНК» до 
Гаврилова Сергія Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором на 25.01.2018 року о 
09.30 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.
У разі неявки відповідача або представника відповіда-

ча в судове засідання без поважних на те причин спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свобо-
ди, 63, м. Шостка, Сумська область, викликає За-
морського Віталія Олександровича, 28.03.1977 ро-
ку народження та Заморського Ігоря Олександрови-
ча, 15.04.1986 року народження, в судове засідання, 
призначене на 22 січня 2018 року о 10 год. 30 хв., 
у цивільній справі за позовом ТОВ ШП «Харківенер-
горемонт» до Заморського Віталія Олександровича 
та Заморського Ігоря Олександровича про стягнен-
ня заборгованості.

Суддя Т. В. Литвинко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/431/17 за позовом ПАТ «Енергобанк» до Кравцова 
Станіслава Вікторовича про стягнення заборгованості за до-
говором.

Судове засідання відбудеться 14.12.2017 року о 13.00 год. 
(резервна дата 21.12.2017 р. о 13.00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Кравцов Станіслав Вікторович, останнє міс-
це реєстрації: м. Луганськ, 1-й Мікрорайон, буд. 3, кв. 131.

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

Суддя Третяк О. Г.

Центральний районний суд м. Миколаєва повідо-
мляє, що слухання цивільної справи за позовом Чар-
ник Наталії Іванівни до Чарник Вячеслава Михайло-
вичі про позбавлення батьківських прав, (останнє 
відоме місце проживання: 54046, м. Миколаїв, вул.  
Аерофлотська, 79), призначено на 11.12.2017 року о 
09.00 год.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
у його відсутність.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, 
каб. 9.

Суддя Н. П. Черенкова

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що Залізняк Олена Григорівна викли-
кається в судове засідання як відповідач у цивільній 
справі за позовом Пінчук Михайла Олександрови-
ча до Залізняк Олени Григорівни про відшкодуван-
ня збитків.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2018 року о 
12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. 
Кургузова, 7, кабінет № 21.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що Сєдих Андрій Іванович викликаєть-
ся в судове всідання як відповідач у цивільній спра-
ві за позовом Сєдих Ольги Володимирівни до Сєдих 
Андрія Івановича, третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Вишгородської міської ради про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 18 січня 2018 року о 
15 годині 30 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. 
Кургузова, 7, кабінет № 21.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Оболонський районний суд м. Києва викликає, як від-
повідача Пастух Марину Андріївну, по цивільній справі  
№ 756/6646/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії Головне управління по м. Києву та Київській облас-
ті до Пастух Марини Андріївни про відшкодування ма-
теріальної шкоди, завданої працівником під час вико-
нання трудових обов’язків, розгляд якої призначено на 
29.01.2018 р. на 15.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності 

відповідача.
Суддя К. А. Васалатій

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням за позовом Ку-
рінної Надії Михайлівни до:

Відповідач Барінова Ніна Єгорівна, останнє відоме місце 
реєстрації: м. Миколаївка, Донецької області, вул. Січових 
стрільців, буд. 7, кв. 17, викликається 12 грудня 2017 року 
о 14 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 06 листопада 2017 року розгляну-
то цивільну справу № 409/1045/17 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» до Кондра-
тенка Миколи Петровича та Музиченко Інни Костян-
тинівни про стягнення заборгованості за договором 
про іпотечний кредит та винесено заочне рішення, 
яким позовні вимоги задоволено частково.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 06 листопада 2017 року розгляну-

то цивільну справу № 409/838/17 за позовною зая-

вою Луценко Антоніни Анатоліївни до Єригіна Воло-

димира Анатолійовича та Єригіна Сергія Анатолійо-

вича про визнання права власності та винесено зао-

чне рішення, яким задоволено позовні вимоги в по-

вному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Кашубу Аллу Василівну, Топоркова Ігоря Васильовича, як 
відповідачів у судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Кашуби Алли Васи-
лівни, Топоркова Ігоря Васильовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 12 грудня 
2017 року о 12 год. 45 хв. (резервна дата судового засідан-
ня 18 грудня 2017 року о 13 год. 30 хв.) в приміщенні Новоп-
сковського районного суду 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 О. С. Стеценко

Поляцький Андрій Андрійович, місце реєстрації якого: За-
порізька область, місто Пологи, вул. Сагайдачного (Кірова), 
105, викликається в судові засідання до Пологівського ра-
йонного суду Запорізької області як відповідач у цивільній 
справі № 324/1533/17 за позовом Поляцького Анатолія Пе-
тровича до Поляцького Андрія Андрійовича про визнання та-
ким, що втратив право користування житловим приміщен-
ням, які відбудуться 07 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв. (ре-
зервна дата 14 грудня 2017 року о 09 год.00 хв.) у приміщен-
ні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи За-
порізької області, вул. Єдності, 28. У випадку неявки відпові-
дача справу буде розглянуто за його відсутності за наявни-
ми доказами з винесенням заочного рішення відповідно до 
ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І. О.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє про винесення рішення (заочного) 
16.11.2017 р. як відповідачів Дєєву Світлану Микола-
ївну, Дєєва Юрія Івановича по цивільній справі за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Дєєвої Світлани Миколаївни, Дєєва Юрія Івановича 
про стягнення заборгованості за договором віднов-
лювальної кредитної лінії.

Суддя А. П. Чернік

Розірвати шлюб між Романовою Любов’ю Мико-
лаївною, 16.05.1967 року народження, та Лопатни-
ковим Віктором Миколайовичем, 28.12.1974 року 
народження, який зареєстрований 19 березня 2009 
року Виконавчим комітетом Новоданилівської сіль-
ської ради Казанківського району Миколаївської об-
ласті, актовий запис № 13. Копію рішення направи-
ти до Виконавчого комітету Новоданилівської сіль-
ської ради Казанківського району Миколаївської об-
ласті для внесення відомостей до Державного реє-
стру актів цивільного стану громадян та проставлен-
ня відмітки в актовому записі про шлюб.

Суддя О. В. Гончаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Волкову Владиславу Валентиновичу, 
мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської об-
ласті, про ухвалення заочного рішення від 25 липня 
2017 року по справі № 428/4368/17 за позовом Вол-
кової Ольги Віталіївни про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя І. О. Юзефович

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «Правекс Банк» до Бєлової Алли Ві-
кторівни, Бєлова Миколи Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідачі Бєлова Алла Вікторівна, Бєлов Микола Мико-
лайович викликаються до каб. № 12 суду на 20 грудня 2017 
року на 08 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення, що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа буде 
розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу за позовом Коджабаш 
Катерини Кирилівни до Горлівської міської ради про 
встановлення факту, що має юридичне значення.

Зацікавлена особа: Горлівська міська рада, остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Горлівка Донецької об-
ласті, пр. Перемоги, буд. 67, викликається 11 грудня 
2017 року о 14 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Зацікавленій особі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази.

Суддя Кузнецов Р. В.

В Олександрівському районному суді Кіровоград-
ської області 14 грудня 2017 року о 08 год. 30 хв. 
в приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, 
смт Олександрівка Олександрівського району Кіро-
воградської області відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом Тараненко Ольги Анатоліївни до 
Альмохамад Кайса про розірвання шлюбу. У судо-
ве засідання викликається як відповідач Альмоха-
мад Кайс.

Суддя Д. В. Мирошниченко

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну 
справу за позовом Сироти О. В. до Келер В. М. про стяг-
нення грошових коштів. Відповідач по справі: Келер Во-
лодимир Мирославович, 10.01.1979 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: 85670, Донецька 
область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 12, кв. 70. 
Справу призначено до розгляду на 11.30 годину 20 груд-
ня 2017 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Московський районний суд м. Харкова викли-
кає Хаджи Османа Іссам як відповідача по цивільній 
справі №643/11253/17 провадження №2/643/5513/17 
за позовом Ніколаєва Павла Євгеновича до Хаджи 
Османа Іссам про стягнення заборгованості на 20 
грудня 2017 року об 11.30 за адресою: м. Харків, пр-т 
Ювілейний, 38-Е, каб. 35. 

У разі неявки відповідача Хаджи Османа Іссам без 
поважних причин справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Суддя О. Ф. Погасій

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької облас-
ті викликає до суду: Фіїнцеву Юлію Юріївну, остання адре-
са реєстрації якої: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зе-
линського, 100-18, як відповідача по цивільний справі за по-
зовом Кириченко Сергія Олександровича до Фіїнцевої Юлії 
Юріївни, третя особа: ПрАТ СК «ВУСО» про відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди, розгляд якої відбудеть-
ся 13.12.2017 р. о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, 
вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   08.12.2017 о 15:00 до Шмалько Єв-
геній Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 74212, 
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с. Любимівка, вул. 
Нова, буд. 91) справа № 660/981/17, суддя Каневський В. О.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає, 
як відповідача, Лисенко Олександра Анатолійовича 
по цивільній справі № 756/6488/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» 
до Лисенка Олександра Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості, розгляд якої призначено на 
15.01.2018 р. на 14.00 год.

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

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

Нижньосірогозький районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 74700, Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. 
Чкалова, буд 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   20.12.2017 о 09:00 до Аулін Ро-
ман Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 74701,  
Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. Перемоги, буд. 
131) справа № 659/737/17, суддя Панкєєв 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.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться   18.12.2017 о 08:00 до Жаданова Рада Федорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84442, Донецька обл., Ли-
манський р-н, смт Зарічне (Кіровськ), вул. Леніна, буд. 99) 
справа № 236/3275/17, суддя Саржевська І. В.

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

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 09600, Київська обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  08.12.2017 о 13:00 до Атаманчук Олена Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 09620, Київська обл., Ро-
китнянський р-н, с. Запруддя, вул. Чапаєва, буд. 33) справа 
№ 375/1454/17, суддя Нечепоренко Л. М.

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

Господарським судом Донецької області, розгля-
дається справа № 905/2353/17. З огляду на необхід-
ність проведення процесуальних дій, в судове засі-
дання, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 12 год. 
00 хв. у приміщенні суду (адреса: м. Харків, пр. Нау-
ки, 5), викликаються Приходько Сергій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: Донецька обл., 
м. Докучаєвськ, вул. Леніна, 106, кв. 4) та Неупоко-
єв Дмитро Сергійович, (останнє відоме місце реє-
страції: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Руднєва, 11,  
кв. 33).

Суддя В. І. Матюхін

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Попова Олександра Володи-
мировича, що розгляд справи за позовом Попової 
Ольги Яківни до Вас про визнання особи такою, яка 
втратила право користування житловим приміщен-
ням, призначено на 13 грудня 2017 року о 16.30. Вам 
необхідно з’явитися до суду за адресою: м. Харків, 
пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10, у вказані час та 
дату. У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої 
відсутності з урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +2  -3 Черкаська 0  +5 +4  +9
Житомирська +2  -3 +2  -3 Кіровоградська +1  +6 +5  +10
Чернігівська +2  -3 +2  -3 Полтавська +1  +6 +4  +9
Сумська +2  -3 +1  +6 Дніпропетровська +1  +6 +5  +10
Закарпатська +2  -3 +2  -3 Одеська +1  +6 +7  +12
Рівненська +2  -3 +2  -3 Миколаївська +1  +6 +7  +12
Львівська +2  -3 +2  -3 Херсонська +1  +6 +8  +13
Івано-Франківська +2  -3 +2  -3 Запорізька +1  +6 +7  +12
Волинська +2  -3 +2  -3 Харківська +1  +6 +3  +8
Хмельницька +2  -3 +2  -3 Донецька +1  +6 +4  +9
Чернівецька +2  -3 +2  -3 Луганська +1  +6 +4  +9
Тернопільська +2  -3 +2  -3 Крим +1  +6 +10 +15 
Вінницька -2  +3 0  +5 Київ -1  +1 -1  +1

Укргiдрометцентр
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У Львові навчатимуть 
культури поведінки  
на дорогах

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. Масштабний інформаційно-просвітницький про-
ект із безпеки руху стартує у місті Лева й триватиме рік. Його іні-
ціатори проведуть соціологічне дослідження, чимало публічних 
дискусій про виклики й проблеми щодо дотримання правил до-
рожнього руху, флешмоби та навчання серед школярів, тренін-
ги для водіїв та просвітницьку кампанію у ЗМІ. За перебігом усіх 
подій можна стежити за допомогою хештега #SafeRoadsLviv. 

до організаторів проекту «Безпечні дороги» належать соці-
альна ініціатива Української греко-Католицької Церкви «Хтось 
не зробить» і медіа-хаб «Твоє місто» у співпраці із кафедрою 
соціології   Національного університету «Львівська політехні-
ка», організацією Rotary Lviv International, патрульною поліцією 
Львова за підтримки ексклюзивного партнера — компанії Aria 
Motors.

«Рух дорогами міста — це те, що стосується кожного з нас: 
пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту 
чи водіїв. Усі ми прагнемо безпеки, комфорту та взаємної ввіч-
ливості. На практиці цього бракує», — каже співзасновник «Тво-
го міста» Тарас Яценко.

За даними патрульної поліції Львова, у місті за півроку тра-
пилось понад 4 тисячі дТП, зокрема зафіксовано 670 випадків, 
коли люди постраждали, із них 69 — загинули. У той же пері-
од поліція зареєструвала 104 дорожньо-транспортних пригоди 
за участю дітей. 

«дороги — це місце, де зустрічаються люди різного віку, різ-
ного рівня достатку та освіти. На жаль, ці стосунки часто завда-
ють прикрості й дискомфорту, а іноді позбавляють здоров’я й 
життя. Єпископи УгКЦ звернулись до всіх учасників дорожньо-
го руху з закликом відповідально ставитись до правил. І нага-
дали, що недотримання правил дорожнього руху є не лише по-
рушенням закону, а й нехтуванням Божою заповіддю «не убий», 
—  каже голова Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії 
УгКЦ, отець Ростислав Пендюк.

Організатори інформаційно-просвітницького проекту споді-
ваються, що він допоможе з’ясувати ставлення громади до по-
рушення правил дорожнього руху та їх причини, а за допомо-
гою навчання школярів і тренінгів для водіїв громадського тран-
спорту змінить на краще культуру поведінки на дорозі.

Бібліотека для наймолодших —  
одна з найстаріших в Україні

Руслана ПОДОЛЬСЬКА  
для «Урядового кур’єра»

ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ. Хмель-
ницька обласна бібліотека для 
дітей ім. Тараса  Шевченка від-
значає 80 років  з дня ство-
рення. Цей заклад входить у 
п’ятірку найстаріших книгозбі-
рень України, що обслуговують 
юних читачів.  

Бібліотеку започатко-
вано у 1937 році у Кам’янці-
Подільському як відділ «дорос-
лої», користувалися тоді її по-
слугами понад  три тисячі юних 
читачів. Згодом заклад пере-
містили до обласного центру, 
проте  тривалий час  книгозбір-
ня розташовувалася  у п’яти 
різних приміщеннях. А 1974 ро-
ку під храм знань для юні звели  
окрему велику будівлю, в якій 

було враховано особливості  
закладу  і потреби маленьких 
відвідувачів.  Наразі в облас-
ній дитячій бібліотеці функціо-
нує вісім відділів,  фонд скла-
дає  майже 170 тисяч примірни-
ків. Книгозбірня  обслуговує 17 
тисяч юних читачів. Але прихо-
дять сюди не лише за книжкою. 

— Сьогодні ми дитячу біблі-
отеку позиціонуємо як центр 
дитячої культури. Тому що тут 
є нова книга, тут є нова сучас-
на музика, тут можна розви-
нути свої творчі здібності, взя-
ти участь у майстер-класах. Ми 
відкрили зону вай-фай, і прес-
бар, і зону для спілкування з 
батьками, —  розповідає   ди-
ректорка Хмельницької облас-
ної бібліотеки для дітей  ім. Та-
раса Шевченка Валентина 
Черноус.

З  нагоди ювілею у бібліо-
теці  відбулася науково-прак-
тична конференція «Форму-
вання національно-патріотич-
ної свідомості дітей в бібліо-
течному просторі Хмельниччи-
ни»,  участь  в якій  взяли гене-
ральний директор Національ-
ної бібліотеки України для ді-
тей Алла гордієнко, представ-
ники Львівської та Тернопіль-
ської обласних бібліотек для 
дітей, районних та міських бі-
бліотек для дітей Хмельнич-
чини, влади та освіти. Учасни-
ки ділилися досвідом і плана-
ми  щодо виховання патріотиз-
му юних читачів, нових форма-
тів  бібліотечної практики, інно-
ваційних  підходів  та соціаль-
ного партнерства. І не виникає 
жодних сумнівів, що попри тех-
нічний прогрес, розвиток інтер-

нет-технологій,  дитячі книго-
збірні  й надалі слугуватимуть 
центрами розвитку і вихован-
ня підростаючого покоління. 
Зокрема,  у  Хмельницьку об-
ласну вже приводять діток до 
трьох рочків, для яких тут ство-
рено студію творчого розвитку 
та  дозвілля «Мері Поппінс», 
де книжки поки що лише роз-
глядають і вчаться читати. Та 
й для тих, хто віддає перева-
гу гаджетам замість паперово-
го видання, у сучасній бібліоте-
ці знайдеться справа — юні ай-
тішніки тут можуть займатися 
за програмою  «ІТ-тінейджер», 
а любителі віртуальних подо-
рожей  стати учасником клубу 
«Еко-мандри». Усіма напрацю-
ваннями, досвідом фахівці об-
ласної книгозбірні  залюбки ді-
ляться з колегами.  

Спраглі до золотих м’ячів 
ТАЛАНОВИТЕ ЗАВТРА.  Лауреатам  сезону 2016/2017 Дитячо-
юнацької футбольної ліги влаштували першу церемонію

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Дитячий футбол — основа 
всієї піраміди гри міль-

йонів. Днями вітчизняні зір-
ки, головні тренери юнаць-
ких та молодіжної збірних, 
керівники Федерації футбо-
лу України та найкращі юні 
футболісти країни зібрали-
ся, щоб підбити підсумки се-
зону в наймолодших. А  Ди-
тячо-юнацька футбольна лі-
га вперше відзначала лауре-
атів 2016/2017 спеціальни-
ми нагородами — «золоти-
ми м’ячами»  у кожній віко-
вій категорії та обрала кра-
щого тренера.

«Маємо зробити все для 
якісної підготовки нового по-
коління українських грав-
ців, а коли вони стануть до-
рослими, не лише сподівати-
ся на успішні виступи збір-
них, а й прогнозовано очіку-
вати на це», — зазначив у ві-
тальному слові президент 
ФФУ Андрій Павелко.

 Президент ДЮФЛУ Ві-
талій Борт висловив споді-
вання, що такі  заходи ста-
нуть традиційними, а кіль-
кість номінацій щороку 
зростатиме. 

У наймолодшій віковій ка-
тегорії — U-14 кращим грав-
цем оборонного амплуа ви-
знано захисника донецького 
футбольного клубу «Шах-
тар» Марка Мампассі, а най-
сильнішим форвадом — На-
зара Волошина з київсько-
го «Динамо». У віковій кате-
горії U-15 кращим гравцем 
оборонного плану назвали 
захисника київського «Ди-
намо» Іллю Забарного, а йо-
го одноклубника півзахис-
ника Артема Кулаковсько-
го — найсильнішим футбо-
лістом атакувального плану. 
У категорії U-16 перемогли 
представники донецького 
«Шахтаря»: воротар Анато-

лій Трубін і форвард Михай-
ло Мудрик. У найстаршій ві-
ковій категорії U-17 фахівці 
віддали голоси динамівсько-
му півзахисникові Богданові 
Білошевському і форвардо-
ві «Дніпра» Владиславу Су-
прязі.

За підсумками дебютного 
чемпіонату країни U-19 се-
ред команд першої ліги та-
кож визначено двох кращих 
гравців. Ними стали пред-
ставники «Черкаського Дні-
пра» захисник Ілля Нікітен-

ко та найкорисніший в ата-
ках воріт суперника Олексій 
Передерій.

Найкращим тренером 
сезону 2016/2017 журі ви-
знало Олексія Дроцен-
ка з київського «Динамо». 
Минулого сезону команда 
столичного клубу U-17 під 
його керівництвом вигра-
ла золоті медалі чемпіона-
ту ДЮФЛУ. Цього сезону 
він очолює наймолодших 
хлопців із колективу U-14, 
команда на другому місці у 

своїй групі. Саме тренера з 
усіх номінантів визначити, 
за зізнанням організато-
рів,  було найважче. Адже 
з молоддю нині працює ба-
гато висококваліфікова-
них фахівців, які вклада-
ють у дітей усе вміння і ви-
ховують у дусі перемож-
ців. А нагороду визнаному 
наставникові вручив ле-
гендарний володар Куб-
ка Кубків і Суперкубка  
УЄФА 1975 року Володи-
мир Трошкін.

У футбольної піраміди міцна основа

Іллі Нікітенку   
напутнє слово сказав один 
з найкращих півзахисників 

сучасності олімпійський 
чемпіон Сеула-88  

Олексій Михайличенко
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