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Міністр оборони Степан Полторак: 

«Ми готові захищати Україну»
Неухильне зміцнення оборо-

ноздатності України — га-
рант будь-якої нашої перспекти-
ви. Кожна вкладена у безпеку кра-
їни гривня творить безцінний ре-
сурс — час для ефективного розви-
тку, примноження економіки, фор-
мування моделі не лише незалеж-
ності політичної, ментальної, а й 
уможливлення нашої багатовимір-

ної стійкої самостійності. І це дуже 
непокоїть деяких наших сусідів, які 
не звикли до стрімкого дорослішан-
ня молодої держави. Збройні сили 
захищають не просто територію і 
громадян, вони щит від чужорідно-
го впливу й чергової спроби «брат-
ського поглинання». Ми повставали 
супроти цього в минулому не раз, 
але ці потуги повсякчас заливало 

море української крові. Розпочата 
Києвом оборонна реформа безпре-
цедентна за масштабом та амбіці-
ями. Про те, яких успіхів на шляху 
її впровадження вдалося досягти 
і які проблеми та виклики ще вар-
то здолати — наша розмова із гла-
вою оборонного відомства генера-
лом армії України Степаном ПОЛ-
ТОРАКОМ.

— Як правильно називати те, 
що відбувається на українському 
сході? Це війна чи все-таки АТО?

— Уведення режиму антите-
рористичної операції 2014 ро-
ку, на моє глибоке переконання, 
було єдино правильним рішен-
ням, що уможливило максималь-
ну концентрацію наших сил і за-
собів, проведення заходів з приве-

дення до бойового стану всіх сило-
вих структур. Це допомогло висто-
яти в перші дні — тоді, коли сило-
ві підрозділи не були готові до бо-
йових дій. Із часом Росія почала 
масово вводити свої угруповання: 
озброєння, техніку, регулярні вій-
ська, створивши два армій-
ські корпуси — в Донецьку і 
Луганську. 

ВІТАННЯ

Шановні громадяни!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Днем 

Збройних сил України!
Українська армія сьогодні є предметом гордос-

ті всього українського народу. Героїчно захищаю-
чи Батьківщину на сході, обстоюючи державну неза-
лежність і територіальну цілісність країни, наші вій-
ськовослужбовці, хлопці і дівчата, чоловіки і жінки 
демонструють незламну волю, патріотизм і сумлінне 
виконання військової присяги.

Лише чотири року тому внаслідок безкарного та 
усвідомленого розкрадання та знищення держа-
ви Збройні сили України перебували на межі розва-
лу. Ми пам’ятаємо той безпрецедентний народний во-
лонтерський рух, який і досі докладає всіх зусиль, 
щоб забезпечити наших бійців усім найнеобхіднішим, 
ми пам’ятаємо мужність і рішучість наших бійців та 
офіцерів, особливо у перші два роки війни, коли ворог 
застосував силу проти нашої держави.

Тоді перед усією країною стояло надважке завдан-
ня — модернізувати армію в умовах ворожої агре-
сії та активних бойових дій. І тепер у нас є всі підста-
ви гордитися українським військом: сьогодні Збройні 
сили України здатні виконувати завдання найвищого 
рівня складності, а наші солдати та офіцери є високо-
класними фахівцями. Українська армія стала однією 
з найсильніших у Європі та входить до 30 найсильні-
ших армій світу. І головне — в суспільстві зросла по-
вага до своїх захисників та їхньої ризикованої профе-
сії, а разом з тим невпинно зростає і соціальний ста-
тус військовослужбовців. Особливо зворушливо ба-
чити, як сотні людей із квітами урочисто виходять 
зустрічати військові підрозділи, котрі повертаються 
з ротації в зоні антитерористичної операції додому.

Перед Урядом стоїть нове завдання: до 2020 року 
Збройні сили України мають відповідати всім базо-
вим стандартам НАТО. Упевнений, що нам вдасть-
ся досягти запланованого і в середньостроковій пер-
спективі вийти на досягнення стратегічної мети — 
набуття членства нашої держави в Альянсі.

Висловлюю подяку всім бійцям та офіцерському 
складу Збройних сил України за сумлінне та муж-
нє виконання військового обов’язку та захист Бать-
ківщини. Вічна пам’ять загиблим героям, які віддали 
своє життя, захищаючи рідні домівки та нашу країну. 

Бажаю всім військовослужбовцям Збройних сил 
України міцного здоров’я, професійного зростання, 
бойової удачі, щасливого повернення додому! 

Слава Україні! Героям слава!

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН
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Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в 

м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засі-
дань № 13, 20.12.2017 року о 12.30 годині, відбудеться підготов-
че судове засідання в кримінальному провадженні по обвинува-
ченню Матвієнка Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається як обвинувачений Матвієн-
ко Андрій Вікторович, який зареєстрований та проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемоги, 55а, кв. 64.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді Іванчен-
ка Я.М. суддів Короля О.П., Гуменюка О.П.

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в у судове засідання, яке відбу-
деться о 09 год. 00 хв. 22 грудня 2017 року в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, 
смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391, 
Бондарєва Володимира Олеговича, останнє ві-
доме місце реєстрації: 86300, Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), м-н Молодіжний, буд. 
11, кв. 82, як відповідача по цивільній справі 
№ 329/1062/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк», 
представник Позивача Шербак О.А, до Бондарє-
ва Володимира Олеговича про стягнення забор-
гованості.

Суддя Богослов А.В.

Коростишівська міська рада запрошує для 

співпраці сертифікованих інженерів-землевпо-

рядників з метою розроблення проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки ко-

мунальної форми власності орієнтовною пло-

щею 1,2 га по вул. Шевченка, 40 в м. Коростише-

ві, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. Деталі за адресою: 12501, м. Корости-

шів, Житомирська обл., вул. Володимирська, 1, 

тел. (04130) 5-83-07, 5-83-02.

До відома учасників  
спеціалізованого аукціону  

з продажу необробленої деревини!
Українська універсальна біржа дово-

дить до Вашого відома, що спеціалізова-
ний аукціон з продажу необробленої де-
ревини заготівлі І кварталу 2017 року, за-
планований на 07 грудня 2017 року, від-
будеться 12 грудня 2017 року о 10 год. 
00 хв.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення зміни до пункту 3  

Положення про національний заклад (установу) України
1. Внести зміну до пункту 3 Положення про національний заклад (устано-

ву) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року  
№ 451 (зі змінами, внесеними Указом від 2 листопада 2004 року № 1334), доповнив-
ши його після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

«будівлі та приміщення, у яких заклади (установи) здійснюють свою діяльність, 
а також прибудинкова територія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, державних 
стандартів і правил, що документально підтверджується фахівцем з питань технічно-
го обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. 
Заклад (установа) повинен мати затверджений порядок супроводу (надання допомо-
ги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
2. Національні заклади (установи) України, яким надано такий статус до набрання 

чинності цим Указом, зобов’язані у межах коштів державного та відповідних місце-
вих бюджетів, власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством, за-
безпечити доступність будівель, приміщень і прибудинкової території для осіб з інва-
лідністю та інших маломобільних груп населення до 31 грудня 2020 року, затверди-
ти порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобіль-
них груп населення до 2 липня 2018 року.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 грудня 2017 року
№ 401/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 грудня 2017 р. № 913 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
Порядку відрахування до державного бюджету частини 

чистого прибутку (доходу) державними унітарними  
підприємствами та їх об’єднаннями

Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
1. На часткову зміну абзацу першого пункту 1 Порядку відрахування до держав-

ного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприєм-
ствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 576; 2012 р., 
№ 87, ст. 3533; 2015 р., № 1, ст. 9; 2016 р., № 84, ст. 2756, № 100, ст. 3251; 2017 р., 
№ 54, ст. 1625; № 66, ст. 1951, № 69, ст. 2069), установити, що частина чистого при-
бутку (доходу), що відраховується державними підприємствами Державної кримі-
нально-виконавчої служби, які віднесені до сфери управління Міністерства юстиції, 
до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків за 
умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльнос-
ті на капітальний ремонт, модернізацію, придбання необоротних активів та розвиток 
виробництва. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в 
установленому законодавством порядку.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 
2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА 
від 8 листопада 2017 р. № 918 

Київ

Деякі питання виплати стипендій у державних  
та комунальних навчальних закладах, наукових установах 

Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 

«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, науко-
вих установах» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 149, № 12, ст. 341) змі-
ни, що додаються.

2. Установити, що з 1 листопада 2017 р. стипендії у розмірах, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047, з урахуванням змін, 
затверджених цією постановою, призначаються та виплачуються у межах видатків 
на стипендіальне забезпечення, затверджених у кошторисах відповідних закладів та 
установ освіти на 2017 рік.

3. Міністерству соціальної політики забезпечити перерахування коштів держав-
ним вищим навчальним закладам I—IV рівня акредитації, науковим установам для 
виплати соціальних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних 
закладів, які навчаються за денною формою за державним замовленням, у розмірах, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047, з 
урахуванням змін, затверджених цією постановою, у повному обсязі.

4. Центральним органам виконавчої влади, Міністерству освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській місь-
ким державним адміністраціям вжити заходів для забезпечення загальноосвітніми, 
професійно-технічними, вищими навчальними закладами та науковими установами, 
що належать до сфери їх управління, виконання вимог цієї постанови за рахунок і в 
межах затверджених в установленому порядку видатків, передбачених на стипенді-
альне забезпечення у кошторисах таких закладів та установ.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 лис-
топада 2017 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 постановою Кабінету Міністрів України  

від 8 листопада 2017 р. № 918
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 28 грудня 2016 р. № 1047

1. Абзац другий пункту 1 після слова «професійно-технічних» доповнити слова-
ми «навчальних закладів».

2. Розміри стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних за-
кладів, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також пере-
можців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, затверджені зазначеною по-
становою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО  
 постановою Кабінету Міністрів України  

 від 28 грудня 2016 р. № 1047 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

 від 8 листопада 2017 р. № 918)
РоЗМІРИ 

стипендій учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів  
вищих навчальних закладів, наукових установ державної та комунальної форми 
власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань
1. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:
для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 490 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що навчаються за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», крім тих, 
що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються ака-
демічні стипендії у підвищеному розмірі, — 980 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що навчаються 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр» за спе-
ціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у під-
вищеному розмірі, — 1250 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових уста-
нов, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» 
або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для 
яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1300 гривень 
на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових уста-
нов, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» 
або «магістр» за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються ака-
демічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1660 гривень на місяць.

2. Розмір соціальної стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закла-
дів, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, студентів, 
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1180 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ — 2360 гривень на 

місяць.
3. Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціаль-

них стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні 
пільги і гарантії для окремих категорій (крім тих, що зазначені у пункті 2 цих роз-
мірів):

для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 450 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що навчаються 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 890 
гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових уста-
нов, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» 
або «магістр», — 1180 гривень на місяць.

4. Розмір академічної стипендії Президента України:
для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1420 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що навчають-

ся за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 
2130 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових уста-
нов, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» 
або «магістр», — 2720 гривень на місяць.

5. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів Укра-
їни:

для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1180 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що навчають-

ся за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 
1900 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових уста-
нов, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» 
або «магістр», — 2480 гривень на місяць.

6. Розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнів-
ських олімпіад з базових навчальних предметів:

учасникам — 2600 гривень на місяць;
призерам — 2950 гривень на місяць.
7. Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захис-
ту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук — 2600 гривень 
на місяць.

8. Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з української мови та літератури — 2360 гривень на місяць.

9. Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх на-
вчальних закладів — 2720 гривень на місяць.

10. Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів — 1420 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що навчають-

ся за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 
1770 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових уста-
нов, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» 
або «магістр», — 2600 гривень на місяць.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 грудня 2017 р. № 847-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Державному комітету телебачення  

і радіомовлення на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному ко-
мітету телебачення і радіомовлення на 2017 рік у загальному фонді державного бю-
джету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання на 29044,3 тис. гривень та видатків роз-
витку на 99382,7 тис. гривень за програмою 1701370 «Забезпечення підготовки та 
проведення пісенного конкурсу «Євробачення — 2017»;

збільшення обсягу видатків споживання на 48142,7 тис. гривень та видатків роз-
витку на 80284,3 тис. гривень за програмою 1701080 «Фінансова підтримка Націо-
нальної суспільної телерадіокомпанії України».

2. Забезпечити:
Державному комітетові телебачення і радіомовлення — погодження перерозподі-

лу видатків державного бюджету, передбаченого 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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 1 грудня 2017 р. № 843-р 

Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених  
апарату Ради національної безпеки  

і оборони України на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Апарату Ради наці-
ональної безпеки і оборони України на 2017 рік у загальному фонді державного бю-
джету, перерозподіл видатків за програмою 6501010 «Інформаційно-аналітичне за-
безпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони» у су-
мі 15 000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та збільшен-
ня обсягу видатків розвитку.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису держав-
ного бюджету після погодження Апаратом Ради національної безпеки і оборони України 
перерозподілу видатків державного  бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпоря-
дження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 1 грудня 2017 р. № 845-р 

Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених  

Конституційному суду України на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Конституційно-
му Суду України на 2017 рік, перерозподіл видатків у сумі 6380,6 тис. гривень шля-
хом зменшення обсягу видатків споживання (у тому числі оплата праці — 6380,6 тис. 
гривень) та збільшення видатків розвитку в загальному фонді державного бюджету 
за програмою 0801010 «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні».

2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету 
після погодження Конституційним Судом України перерозподілу видатків державно-
го бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 1 грудня 2017 р. № 857-р 

Київ

Про виділення коштів у 2017 році для сплати Україною 
внеску до Чорнобильського фонду «Укриття» 

європейського банку реконструкції та розвитку
1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів кошти у су-

мі 299 434,624 тис. гривень за бюджетною програмою 2408040 «Внески України до 
Чорнобильського фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» за рахунок 
залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середови-
ща, який утворився на 1 січня 2017 р., для сплати в повному обсязі внеску України до 
Чорнобильського фонду «Укриття» Європейського банку реконструкції та розвитку.

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-

джету;
Міністерству екології та природних ресурсів та Державній казначейській служ-

бі — перерахування внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття» Європей-
ського банку реконструкції та розвитку відповідно до виділених бюджетних призна-
чень.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Ірпінський міський суд Київської об-
ласті викликає Туранського Анатолія Во-
лодимировича, останнє відоме місце про-
живання: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Су-
ворова, 16 по справі за позовом Репи Юлії 
Миколаївни до Туранського Анатолія Во-
лодимировича про стягнення заборгова-
ності, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 06 лютого 2018 року об 11.00 годині в 
приміщенні Ірпінського міського суду, за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У 
разі неявки справу буде розглянуто у від-
сутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в 
газеті учасники процесу вважаються на-
лежним чином повідомленими про час та 
місце розгляду справи.

Суддя Пархоменко О.В.

Печерський районний суд м. Києва по-

відомляє, що в суд викликається як обви-

нувачений Осипенко Андрій Валерійович, 

21.04.1985 р.н. до Печерського районно-

го суду м. Києва 27 грудня 2017 року на 

09.30 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрес-

товий, 4, каб. 406, суддя Смик С.І., для 

участі в підготовчому судовому засідан-

ні з розгляду кримінального провадження 

за обвинуваченням Осипенка А.В. за ч. 5 

ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Суддя С.І. Смик

Відповідач Щербін Костянтин Вікторо-
вич, який зареєстрований за адресою: м. 
Донецьк, вул. Тореза, 24, викликається 
для участі у розгляді справи за позовом 
Плотнікової Людмили Георгіївни до Щер-
біна Костянтина Вікторовича про надан-
ня дозволу на виїзд без згоди батька, на  
11 грудня 2017 року о 08.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його від-
сутності.

Суддя Васильченко О.Г.

Київський окружний адміністративний 
суд викликає в судове засідання Громад-
ську раду доброчесності у судове засідан-
ня, що призначене на 08 грудня 2017 р. 
об 11 год. 00 хв. у справі № 826/10049/17 
за позовом Вовка П.В. до Громадської ра-
ди доброчесності, третя особа: Вища ква-
ліфікаційна комісія суддів України про ви-
знання протиправним та скасування ви-
сновку та рішення, яке відбудеться за 
адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 
під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О.І.

втрачені док-ти вважати недійсними: на 
ім’я Журавель Катерина Іванівна паспорт МЕ 
132148, вид. Святошинським РУГУМВС Укра-
їни м. Києві 16.08.2002 р. пенс. посвід. АА 
480668 від 11.06.1997 р. на ім’я Журавель Фе-
дір Пилипович, паспорт СН 993354, виданий 
Ленінградським РУГУМВС України в м. Киє-
ві 12.11.2002 р., пенс. посвід. ААА 847755 від 
25.04.2001 р.

втрачений судновий білет 

на судно «Амур» з бортовим номером 

МЕЛ 0941к, виданий на ім’я Лютого Вале-

рія Анатолійовича, 

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

ТОВ «Богуславкомінвестсервіс» 
повідомляє Учасників Товариства Бродського Сергія 
Валентиновича та Дзоня Олександра Валентиновича 
про проведення Загальних зборів Учасників Товари-
ства, які відбудуться 16.01.18 о 10 год. за адресою: 
Київська обл., м. Богуслав, вул. Соборна, 17, кв. 1.

Порядок денний Загальних зборів Учасників Това-
риства наступний:

1. Про виключення зі складу учасників Товариства 
учасника Бродського Сергія Валентиновича.

2. Про виключення зі складу учасників Товариства 
учасника Дзоня Олександра Валентиновича.

3. Про перерозподіл часток у статутному капіталі 
Товариства виключених учасників.

4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Про організацію виконання рішень, прийнятих 

на Загальних зборах.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Фаріну Нелю Юріївну, 
15.02.1967 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до ЄРДР за № 
42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання та розгляд клопотання 
про здійснення спеціального судового проваджен-
ня відбудеться 27.12.2017 р. об 11.00 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Киє-
ва Ясельський A.M.

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

Суддя А.М. Ясельський

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області по-

відомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського 17 в залі судових засідань № 40, 02 лютого 
2018 року о 14.15 год. відбудеться підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні за обви-
нуваченням Ковальчука Андрія Сергійовича, 28 квіт-
ня 1978 року народження, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 
408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Ковальчук Андрій Сергійо-
вич та захисник Таранов Микола Миколайович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Каленяка Р.А., суддів Іванченка Я.М., Ко-
роля О.П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 13, 01.02.2018 року о 
10.00 годині, відбудеться підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні по обвинуваченню 
Бахура Олександра Григоровича у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений 
Бахур Олександр Григорович, який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 
Надії Крайової, 16а, кв. 73.

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

Справа розглядатиметься у складі головуючого 
судді Іванченка Я.М., суддів Каленяка Р.А., Сичука 
М.М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьо-
ва Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 42015110350000144 внесеного до ЄРДР 17.06.2015 року 
відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України, яке призначено на 10 год. 30 хв. 27 груд-
ня 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підго-
товче судове засідання на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинувачен-
ня Агарьову Сергію Володимировичу у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
КК України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 30 
хвилин 27 грудня 2017 року, про що повідомити зацікавле-
них осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно 
обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В.В. Бугіль

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинуваченого Цекова Сергія Павловича, 
28.08.1953 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, пров. 
Кронштадтський, 8/13), у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 21 грудня 2017 року о 
14 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.

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

Суддя С.В. Колегаєва

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Гайворонського Володимира Івано-
вича, 18.03.1960 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул.  
О. Невського/Річна, буд. 29/11), у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 13 год. 45 хв. 21 
грудня 2017 року. Явка до суду є обов’язковою! При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.

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

Суддя С.В. Колегаєва

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Ісраілову Венеру Улугбеківну, 
01.01.1978 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, 
буд. 1), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 14 год. 00 хв. 21 грудня 2017 року. Яв-
ка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В.

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

Суддя С.В. Колегаєва

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Юрчака Іва-
на Мефодійовича в цивільній справі за позовом Бой-
ка Володимира Кузьмича до Руденко Олени Трохи-
мівни, Юрчака Івана Мефодійовича, третя особа: 
Крижопільського селищна рада Крижопільського 
району Вінницької області про виділення майна в на-
турі, що належить на праві спільної часткової влас-
ності та встановлення порядку користування земель-
ною ділянкою.

Розгляд справи відбудеться 26 грудня 2017 року 
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районно-
го суду Вінницької області, за адресою: смт Піщанка, 
вул. Вишнева, 5, Вінницької області, зал судових за-
сідань № 3. В разі неявки в судове засідання відпо-
відача справа буде розглянута за його відсутності на 
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя А.А. Гринишина

Ірпінський міський суд викликає Комунальне під-
приємство «Святошинське лісопаркове господар-
ство», Зайцева Вадима Володимировича, Федорець 
Ганну Олегівну як третіх осіб по справі за позовом 
Першого заступника прокурора Київської області в 
інтересах держави, уповноваженими органами якої є 
Кабінет Міністрів України до Гостомельської селищ-
ної ради Київської області, Гришка Валерія Віталійо-
вича, Тарасова Віктора Миколайовича, треті особи: 
Комунальне підприємство «Святошинське лісопар-
кове господарство», Зайцев Вадим Володимирович, 
Федорець Ганна Олегівна про визнання недійсним рі-
шення, витребування земельної ділянки, в судове за-
сідання, яке відбудеться 19.12.2017 р. о 10 год. 10 хв. 
в приміщенні Ірпінського міського суду, за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу бу-
де розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя Н.Ф. Карабаза

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Адаменко Олену Григорівну, 
06.08.1968 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 06.10.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000002716 відносно Адаменко Олени Гри-
горівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 
27.12.2017 р. о 12.00 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Колоса, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А.М.

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

Суддя А.М. Ясельський

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 40, 5 лютого 2018 ро-
ку о 09.30 год. відбудеться судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Антонови-
ча Анатолія Анатолійовича, 28 березня 1972 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Антонович Анатолій Анатолі-
йович за захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду просимо повідоми-
ти про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Каленяка Р.А., суддів Жмудя О.О., Фед-
чишена С.А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 40, 20 грудня 2017 року 
о 09.15 год. відбудеться підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням 
Джамілова Айдера Шевкетовича, 01 липня 1979 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни.

В судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Джамілов Айдер Шевкето-
вич та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р.А., суддів Бар’яка А.С., Іван-
ченка Я.М.

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Дем’янова Віталія Володимировича, 
18.09.1980 р.н. який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горь-
кого, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкання: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Пер-
шотравнева, 33, в судове засідання по спеціальному 
кримінальному провадженню № 1-кп/314/121/2017 
(№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням  у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 14 грудня 2017 року о 14.00 год. в примі-
щенні Вільнянського районного суду Запорізької об-
ласті (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. 
Бочарова, 4, кабінет № 5), для участі у розгляді спе-
ціального кримінального провадження. Головуючий 
суддя Кіяшко В.О., судді: Беспалько Т.Д., Кофанов 
А.В.

В провадженні судді Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) Мірошниченко Л.Є. знахо-
диться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 
за № 22015050000000170 відносно Бережного Олек-
сандра Олександровича обвинуваченого за ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександро-
вич, 05.04.1994 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Червоноармійська, 42/25, викликається на 09.00 год. 
18 грудня 2017 року до Слов’янського міськрайонно-
го суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) у зал № 7, для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутності.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Пере-
моги, 6) розглядає цивільну справу № 265/3458/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Абрамяна Согомона Вурговича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Абрамян Согомон Вургович, остан-
нім відомим місцем реєстрації якого є: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, вулиця Звенигородська, бу-
динок 25, викликається для участі у розгляді вище-
вказаної цивільної справи по суті на 18 грудня 2017 
року о 16.00 годині, кабінет № 209.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в його відсутності на підставі документів, 
які є в матеріалах справи.

Суддя Гноєвой С.С.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 13, 20.12.2017 року о 
10.00 годині, відбудеться підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні по обвинуваченню 
Жаспаєва Ігоря Максутовича, у вчиненні злочинів, 
передбачених п. 1 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України.

У судове засідання викликається як обвинуваче-
ний Жаспаєв Ігор Максутович, який зареєстрований 
за адресою: м. Вінниця, 2-й пров. Карбишева, 9 та 
проживає с. Вахнівка, вул. Радянська, 19 Липовець-
кого району Вінницької області.

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

Справа розглядатиметься у складі головуючого 
судді Іванченка Я.М. суддів Антонюка В.В., Волоши-
на С.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Гапонової Вікторії Вікторівни до Гапо-
нова Віктора Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Гапонов Віктор Миколайович, 13 січ-
ня 1995 року народження (остання відома адреса: 
вул. Проїзна, буд. 20, Добропільського району До-
нецької області), викликається на 08 год. 30 хв. 12 
грудня 2017 року до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До 
розгляду справи пропонується надати суду письмо-
ві пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання за-
інтересованої особи необхідно повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи 
доказів. 

Суддя Мацишин Л.С.

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.8
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»

Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (рефор-

мування закладів інституційного догляду та виховання дітей в Тернопільській області)
Код закупівлі QCBS-3.8
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі реалізації проекту «Мо-

дернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використати частину коштів цієї позики на консультацій-
ні послуги. 

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають виконання наступних завдань: 
Розроблення та впровадження на рівні області Регіонального плану, який передбачає конкретні заходи щодо реформування за-

кладів інституційного догляду та виховання дітей, розвитку соціальних послуг на рівні громад Тернопільської області, та відповідає 
найкращим інтересам дітей щодо догляду, розвитку та виховання.

Розроблення планів трансформації 6 закладів інституційного догляду та виховання дітей Тернопільської області та забезпечен-
ня супроводу їх виконання. В разі доцільності, на базі приміщень закладів інституційного догляду та виховання дітей створення но-
вих об’єктів соціального спрямування, та підвищення рівня професійної компетентності працівників закладів інституційного догляду 
та виховання дітей для надання ними соціальних/реабілітаційних послуг на рівні громад Тернопільської області. Відпрацювання під-
ходів щодо реформування різних типів закладів інституційного догляду та виховання дітей, з урахуванням особливостей континген-
ту дітей, які там перебувають, і сфери підпорядкування закладу.

На рівні територіальних громад Тернопільської області запровадження та надання соціальних та реабілітаційних послуг, які відпо-
відають потребам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та їх сімей, сімей з дітьми, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, сприяють запобіганню соціального сирітства; впровадження форми догляду дітей, з умо-
вами, максимально наближеними до сімейних.

В процесі надання консультаційних послуг необхідно за результатами проведеного аналізу потреб територіальної громади визна-
чити перелік послуг, які потрібно розвинути / запровадити в територіальних громадах Тернопільської області для дітей і сімей з ді-
тьми.

Очікуваний період надання послуг – з квітня 2018 року по вересень 2020 року.
Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує прийнятні консультаційні компанії (далі – «Консультанти») висло-

вити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають нада-
ти інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Кри-
терії для включення компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
5 років підтвердженого досвіду у наданні консультаційних послуг у сфері соціальної політики та/або у сфері адміністративно-

го управління;
не менше 5 років підтвердженого досвіду роботи з розробки та надання послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
досвід роботи (співпраці) з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
досвід реструктуризації підприємств, установ, організацій  або учбових закладів.
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей з інвалідністю;
досвід розробки планів трансформації, реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей;
досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній;
досвід проведення навчальних заходів та тренінгів.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками 

МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами 
від липня  2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.
Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі якості та вартості (QCBS).
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00 окрім вихід-

них днів.
Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або електронною поштою (сканована версія) за наведеною ниж-

че адресою до 17:00 (за місцевим часом) 27 грудня 2017 року.
Міністерство соціальної політики України
 вул. Еспланадна, 8/10
 Київ, 01601, Україна
 Офіс консультантів Групи управління Проекту
 поверх 20, кімната 2012
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта з питань закупівель проекту 
Телефон: + 38 (044) 289-74-03, 287-47-38
Ел.пошта: nproskurin@mlsp.gov.ua
копія: i.kalachova@mlsp.gov.ua, t.golovko@mlsp.gov.ua. 
Додаток
Технічне завдання розміщене за адресою:
http://www.msp.gov.ua/files/mod/QCBS_3_8_TOR_Draft_ukr.pdf
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Рябкова Олександра Павловича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016010000000284 відносно Рябкова Олександра Пав-
ловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготов-
че судове засідання відбудеться 27.12.2017 р. о 10.30 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя М.О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обви-
нувачену Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000003292 
відносно Самойлової Олени Василівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що ухвалою Святошинського районного суду м. Киє-
ва від 10.11.2017 року прийнято рішення про здійснення судо-
вого розгляду у формі спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 27.12.2017 року о 10.00 годин в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул.  
Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя М.О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Максимів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 27.12.2017 р. о 09.30 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя М.О. Оздоба

В Шевченківському районному суді м. Києва 
26.12.2017 року о 09.30 відбудеться судовий розгляд 
кримінального провадження відносно Шукальського 
Валентина Володимировича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Шукальський Ва-
лентин Володимирович.

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

Суддя Лінник О.П.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обви-
нувачену Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 року наро-
дження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Єв-
паторія, пр. Леніна, 56, кв. 172) у підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 42016010000000218 за 
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 21 грудня 2017 ро-
ку в 09.30 годин в приміщенні Деснянського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал 
судових засідань № 2, під головуванням судді Броновиць-
кої О.В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Латиніна Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 22 грудня 2017 року в 09.30 годин в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань № 2, 
під головуванням судді Броновицької О.В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7-Д/48) у під-
готовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 20 грудня 2017 року в 09.30 годин в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань № 2, 
під головуванням судді Броновицької О.В.

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

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Шарандіна 
Олександра Олександровича до Лазорко Наталії Сте-
панівни, треті особи: ПАТ «Перший Український Між-
народний Банк», Уракова Світлана Вікторівна про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним та ви-
требування квартири з чужого незаконного володін-
ня, викликає як відповідача Лазорко Наталію Степа-
нівну, останнє відоме місце реєстрації: 03028, м .Ки-
їв, вул. Науки, 17, кв. 19 в судове засідання на 10 год. 
00 хв. 09.02.2018 року, яке відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, 
каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 26.12.2017 р. о 09 год. 30 хв. (справа  
№ 367/4782/2017), викликається: Антонова Ілона Ві-
кторівна по цивільній справі за позовом Нечитайла 
Валерія Миколайовича до Антонової Ілони Вікторів-
ни про стягнення коштів.

В разі неявки Антонової Ілони Вікторівни (Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа буде роз-
глядатися у її відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Ірпінський міський суд Київської області викликає, 
Черних Вячеслава Олексійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. 
Красіна, буд. 5, кв. 12 по у справі за позовом Чер-
них Дар’ї Андріївни до Черних Вячеслава Олексійови-
ча про розірвання шлюбу в судове засідання, яке від-
будеться 22 грудня 2018 року о 09.30 годині в при-
міщенні Ірпінського міського суду, за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде 
розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про час та місце розгляду справи.

Суддя Пархоменко О.В.

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Абрамюка Юрія Івановича, 29.04.1979 р.н. 
як відповідача у справі за позовом Абрамюк Люд-
мили Миколаївни до Абрамюка Юрія Івановича, тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Броварської ра-
йонної державної адміністрації Київської області про 
позбавлення батьківських прав, яке призначене на 
17.01.18 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду, що 
знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є 
підставою для розгляду справи в заочному порядку 
на підставі наявних у справі документів.

Суддя Т.В. Селезньова

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/50/17 за позовом AT «Укрексімбанк» до Сто-
калюк Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.01.2018 року о 
13.20 год. (резервна дата 18.01.2018 р. о 13.20 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається Стока-
люк Ольга Сергіївна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, смт Ювілейне, кв. Шахтарський, буд. 2, кв. 
47. У випадку неявки відповідачки справу буде роз-
глянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/51/17 за позовом AT «Укрексімбанк» до Бородай 
Олени Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.01.2018 року о 13.00 
год. (резервна дата 18.01.2018 р. о 13.00 год.) в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,  
пл. Шевченка, 2.

Викликається Бородай Олена Олександрівна, останнє 
місце реєстрації: м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Пархо-
менка, буд. 5, кв. 25.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгляну-
то за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Київський районний суд м. Харкова у справі за 
позовом Потапова Дениса Олександровича до Гор-
дієнка В’ячеслава Миколайовича про стягнення за-
боргованості за договором позики викликає до су-
ду 20 грудня 2017 р. о 10.00 год. як відповідача Гор-
дієнка В’ячеслава Миколайовича, який зареєстрова-
ний за адресою: 61013, м. Харків, вулиця Матюшен-
ка, б. 7, кв. 107.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Харкова за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал. № 2.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Зуб Г.А.

Павлоградський міськрайонний сул Дніпропетровської 
області викликає в судове засідання як відповідачів Ткачен-
ка Вадима Валерійовича, Ткаченко Наталі Віталіївну у спра-
ві за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексім-
банк») про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів вул. Герцена, 
буд. 75, м. Донецьк, Дніпропетровська область. Судове засі-
дання призначене на 20 грудня 2017 р. о 08.40 год. за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал № 7. У ра-
зі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з 
вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його від-
сутністю.

Суддя Т.Д. Палюх

Красилівський районний суд Хмельницької області 
викликає Мкртумова Івана Рафаїловича як відповідача 
у судове засідання по цивільній справі за позовом Гам-
рецької Юлії Станіславівни до Мкртумова Івана Рафаї-
ловича, Попчука Юрія Володимировича про захист прав 
споживача шляхом розірвання договору та стягнення 
коштів. Судове засідання відбудеться 28.12.2017 р. о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Красилівського районного суду 
Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, 
м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа 
буде розглянута за наявними у ній даними та доказами.

Суддя Р.В. Вознюк

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться:

 20.12.2017 о 10:00 до Дiхтярюк Олександр Вiкторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52331, Дніпропетровська 
обл.,Криничанський р-н, с. Дружба, вул. Садова, буд. 9) 
справа № 178/865/17, суддя Лісняк В. В.

 20.12.2017 о 10:00 до Павловський Іван Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Божедарівка, вул. Фрунзе, буд. 
19) справа № 178/1190/17, суддя Лісняк В. В.

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

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає цивільну справу за позовом Зорі-
ної Марини Василівни про позбавлення батьківських 
прав до відповідача Пономаренко Вікторія Віталіївна, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецької область, 
м. Слов’янськ, пров. Комара, буд. 5, викликається 18 
грудня 2017року о 14 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач Пономаренко Олександр Геннаді-
йович, останнє місце реєстрації: Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, пров. Комара, буд. 5 викликається 18 
грудня 2017 року о 14 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2680/17 за позовом Дяченко Олени Борисівни 
до Лутугинської міської ради про визнання додатко-
вого строку для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 20.01.2018 року о 
15.15 год. (резервна дата 22.01.2018 р. о 15.15 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник Лутугинської міської 
ради, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
м. Лутугине, вул. Крупської, буд. 15.

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

Суддя Третяк О.Г.

Горностаївський районний сул Херсонської облас-
ті викликає Садовську Вікторію Вікторівну (остан-
нє відоме місце реєстрації: Херсонська область, смт 
Горностаївка, вул. Покровська, 11) в судове засідан-
ня, яке відбудеться 20 грудня 2017 року о 09.00 го-
дин для розгляду цивільної справи № 655/700/17 за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Садовської Вікторії Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Адреса суду: Херсонська область смт Горностаївка, 
вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У ра-
зі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута за його відсутності на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя Посунько Т.А.

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Кудіна Олексія Борисовича, Кудіну Катери-
ну Володимирівну як відповідачів у судове засідан-
ня для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1718/17 
(Провадження № 2/420/647/17) за позовом Публічне 
акціонерне товариство «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Кудіна Олексія Борисови-
ча, Кудіної Катерини Володимирівни про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 13 грудня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідан-
ня 20 грудня 2017 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні 
Новопсковського районного суду Луганської області 
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 В.В. Пронька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл.,  
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
за позовом Жукової-Рютіної Наталії Анатоліївни до 
Костянтинівської міської ради Донецької області, 
Жукова Станіслава Анатолійовича про визнання пра-
ва власності на нерухоме майно за набувальною дав-
ністю. Відповідач у справі Жуков Станіслав Анатолі-
йович. 12.05.1970 р.н., зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Новосадо-
ва, буд. 134, викликається до суду на 14 грудня 2017 
року о 13 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Зміївський районний суд Харківської області пові-
домляє Волкова Романа Григоровича, 11.10.1968 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання: 
Харківська область, м. Зміїв, площа Радянська, буд 
10, кв. 4 про проведення судового засідання по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Дельта Банк» до Волкова Романа Григо-
ровича про стягнення суми. Судове засідання відбу-
деться 26 грудня 2017 року о 08 годині 00 хвилин в 
приміщенні Зміївського районного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. 
Адміністративна, 6, зал судового засідання 3.

В разі неявки відповідача Волкова Романа Григо-
ровича в судове засідання, справа буде розглянута 
за його відсутності на підставі наявних у справі дока-
зів та буде постановлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В.В

Чернівецький районний суд (вул. Незалежнос-
ті, 20, с. Мазурівка, Чернівецького району, Вінниць-
кої області) викликає як відповідачів Бантюка Василя 
Семеновича та Бантюк Ірину Михайлівну по цивіль-
ній справі № 150/1013/14-ц (провадження по спра-
ві № 2/150/277/17) за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Надра» до Бан-
тюка Василя Семеновича та Бантюк Ірини Михайлів-
ни про стягнення кредитної заборгованості (голову-
ючий суддя Цимбалюк Л.П.).

Судовий розгляд справи призначено на 11 год. 00 
хв. 11 грудня 2017 року за вищевказаною адресою. 
Явка відповідачів обов’язкова. В разі неявки до суду 
справу може бути розглянуто у їх відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя Л.П. Цимбалюк

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу про стягнен-
ня заборгованості за позовом ПАТ«ОТП Банк» до 
відповідач Уханов Юрій Олександрович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Горлівка, вул. Гагаріна, буд. 32, кв. 1, викликається 
14 грудня 2017року о 09 год. 30 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Третя особа: ТОВ «Терра-тех», останнє місце реє-
страції: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Чорного Ді-
денка, буд. 9, кв. 27 викликається 14 грудня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви 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 відсутності.

Суддя Кузнецов Р.В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 19 жовтня 2017 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/1384/17 за позовом 

Пімонової Лілії Олександрівни до Пімонова Рома-

на Миколайовича про в’їзд та виїзд малолітньої 

дитини із зони АТО та виїзд за кордон без дозволу 

батька та винесено заочне рішення про задоволен-

ня позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача: Торуа Венгелі Олександровича, останнє 
місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Садова, 4/2, п/б, 
в судове засідання, яке відбудеться 12.12.2017 року 
о 16 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивіль-
ної справи за позовом Покотила Романа Васильови-
ча до Торуа Венгелі Олександровича про стягнення 
безпідставно набутих коштів.

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

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

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

Суддя О.М. Колесник

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133)22160), викликає Діденка Дми-
тра Сергійовича, 30.05.1986 р.н, зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Костюшка, б. 45; та Михайленка Юрія Олек-
сандровича, 25.12.1978 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Чернігівська область, Коропський район,  
с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як обвинувачених, у су-
дове засідання, призначене на 11 грудня 2017 ро-
ку о 09.30 год., по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом від-
носно Діденка Д.С., Михайленка Ю.О., які обвину-
вачуються у вчиненні кримінальних правопорушень 
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України, в якому ваша участь є обов’язковою. Ко-
легія суддів: головуючий суддя Васильцова Г.А.. суд-
ді: Пантилус О.П., Діденко Є.В.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Федорової Олени Анатоліїв-
ни до Федорова Романа Петровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Федоров Роман Петрович, 04.08.1971 
року народження, мешкає: м. Єнакієве, м. Юнокомунарівськ, 
вул. Ленінградська, 63, викликається на 11.12.2017 року о 08 
годині 30 хвилин до суду, кабінет №312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
за позовом Смольянінової Марини Олександрівни до Смо-
льянінова Сергія Володимировича про стягнення аліментів 
на утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач по справі Смольянінов Сергій Володимиро-
вич (адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Станкев-
ського, буд. 167а, кв. 23) викликається на 11 грудня 2017 ро-
ку о 8 год. 45 хв. до суду, кабінет № 306, для участі в розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає адміністративний матеріал про притягнення до адміні-
стративної відповідальності відносно Бредіхіна Олександра 
Валерійовича за ст. 130 ч. 1 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

Правопорушник Бредіхін Олександр Валерійович, 
23.12.1989 року народження, мешкає: м. Макіївка, Червоно-
гвардійський район, с. Горького, вул. Комарова, 4/47, викли-
кається на 11.12.2017 року о 09 годині 00 хвилин до суду, ка-
бінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Погрібна Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Аніщука Тараса Олеговича за ско-
єння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений по справі викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), 
для участі у розгляді кримінального провадження: Аніщук 
Тарас Олегович, 02.04.1984 року народження, який мешкає 
за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Проле-
тарська, буд. 14, на 11 грудня 2017 року о 10.30 годині.

Одночасно Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області повідомляє про наслідки неприбуття обвинувачено-
го за викликом суду, передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Уколова Олександра Володимировича до Уко-
лової Юлії Владиславівни про розірвання шлюбу. Відповіда-
чка по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи 
по суті: Уколова Юлія Володимирівна, 18.05.1988 року на-
родження, мешкає за адресою: 86400, м. Єнакієве, пр. Мета-
лургів, буд. 27, кв. 41, на 11 грудня 2017 року о 08.30 годині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка пови-
нна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність. 

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться 
12.12.2017 року о 13.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
Воробьову Надію Іванівну, Воробьова Костянтина Ві-
кторовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська обл., м. Золоте-1, вул. Совєтська, 26) як відпо-
відачів по цивільній справі № 219/10188/17 за позо-
вом Органу опіки та піклування Бахмутської міськра-
ди про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів на утримання дитини.

Суддя Дубовик Р.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 12.12.2017 року о 09.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, Коваленко Наталю Вікторівну (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Стахановська, 4) як відповідачку по цивільній справі  
№ 219/9451/17 за позовом Коваленка Сергія Юрійо-
вича про розірвання шлюбу.

Суддя Дубовик Р.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 12.12.2017 року о 09.00 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5, Бобкіна Дмитра Олександровича (остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Єнакієве, вул. Станіс-
лавського, 8/1) як відповідача по цивільній справі  
№ 219/9346/17 за позовом Ярошенко Олени Вячес-
лавівни про розірвання шлюбу.

Суддя Дубовик Р.Є.

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області в складі голо-
вуючого судді Мацишин Л.С., суддів Тітової Т.А., Корнєє-
вої В.В. постановлено ухвалу про призначення підготовчого 
судового засідання у кримінальному провадженні відносно 
Устінова Дмитра В’ячеславовича, 15 серпня 1980 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 15 серп-
ня 1980 року народження, останнє місце реєстрації якого: 
вул. Тушинська, буд. 8, кв. 5, місто Донецьк, викликається 
на 13 грудня 2017 року о 14 год. 00 хв. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді 
кримінального провадження.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Талащенка Сергія Олеговича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 
1 ст. 162, ч. 3 ст. 262 КК України.

Обвинувачений Талащенко Сергій Олександрович, 
25.08.1976 року народження, викликається на 13 
грудня 2017 року об 11.30 годині до суду, каб. №8, 
для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про поважність причини неявки.

Суддя Пікалова Н.М.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кри-
мінальне провадження Ікп/229/177/2017 за обви-
нуваченням Загребельного Віктора Васильовича, 
27.10.1952 р.н., за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачений у справі Загребельний В.В. (остан-
нє відоме суду місце проживання: м. Дружківка, вул. 
Енгельса, буд. 89, кв. 29) викликається на 11 грудня 
2017 року о 13.00 год. до суду, зал судових засідань 
№ 2, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Суддя В.О. Лебеженко

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Мотовилова Максима Станіславовича за ч. 2 ст. 
110 КК України.

Обвинувачений Мотовилов Максим Станіславо-
вич, 30.05.1982 року народження, викликається на 
14 грудня 2017 року о 09.00 годині до суду, каб. №8, 
для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про поважність причини неявки.

Суддя Пікалова Н.М.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької об-
ласті призначено підготовчий судовий розгляд 13.12.2017 
р. об 11.30 год. по кримінальному провадженню за обви-
нуваченням Мартіросова Ернеста Аркадійовича, 09.05.1999 
р.н., Москаленка Сергія Володимировича, 24.03.1998 р.н., 
за ст. 186 ч. 2 КК України.

Потерпілому Якуба Олександру Дмитровичу, 12.09.1980 
р.н., необхідно з’явитися до зали судового засідання №9 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ (Крас-
ноармійськ), вул. Європейська, б. 20, 13.12.2017 р. об 11.30 
год.

Суддя І.В. Корнєєва

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кримінальне 
провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пастухова Ан-
дрія Олексійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 
168, кв. 152, мешкає за адресою: Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Незалежності, буд. 282, кв. 48.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійови-
ча у підготовче судове засідання на 12 грудня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. 
№17.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням 
Федяніна Максима Сергійовича, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, 
зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергі-
йовича у судове засідання на 13 грудня 2017 року об 11 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2, каб. № 17.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О.В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 242/2268/17 за обвину-
ваченням Єремєєва Петра Валерійовича, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, зареєстрований та проживаючий за остан-
ньою відомою адресою: Миколаївська область, Микола-
ївський район, смт Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валері-
йовича у підготовче судове засідання на 12 грудня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олек-
сандровича, 15 червня 1975 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександро-
вич, 15 червня 1975 року народження, мешкає за останньою 
відомою адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й 
квартал, б. 1, кв. 3, викликається на 13 грудня 2017 року о 13 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, кабінет №16, для участі в судовому засіданні 
по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В.В.

Святошинський районний суд м. Києва повідо-
мляє гр. Усенка Сергія Олексійовича, що судове за-
сідання по справі за позовом Гримака Сергія Михай-
ловича до Усенка Сергія Олексійовича, третя особа: 
Гримак Валентина Сергіївна про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим примі-
щення та зняття з реєстраційного обліку, яке відбу-
деться 18 січня 2018 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду  м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 30.

Ваша явка до суду є обов’язковою. З собою ма-
ти паспорт.

Суддя І.В. П’ятничук

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Рафат Хамза Мустафа Шиша 29.08.1977 
р.н. у зв’язку з розглядом цивільної справи за позо-
вом Лотош Л.М. до Рафат Хамза Мустафа Шиша про 
стягнення аліментів на 26.02.2018 року о 10.30 год.
за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника від-
повідача в судове засідання, без поважних причин, 
справа буде розглянута за його відсутності на підста-
ві наявних у справі доказів.

Суддя І.В. Клочко

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання з розгляду цивільної справи як 
відповідача за позовом Міщенко Марини Олександрівни 
до Міщенка Володимира Олександровича про розірван-
ня шлюбу, як відповідача Міщенка Володимира Олексан-
дровича, який мешкає за адресою: Луганська область, с. 
Іванівка, м. Антрацит, вул. Садова, буд. 24, розгляд спра-
ви відбудеться 12 грудня 2017 року о 09 годині 05 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Ю. Колядов

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Маманаза-
рова Ігоря Алімовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор 
Алімович, 22.05.1964 р.н. в підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 09 год. 00 хв. 12 грудня 
2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізь-
ка область.

Суддя Морока С.М.

Броварський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Даниленка Віктора Олександровича, 29 березня 1968 ро-
ку народження, як відповідача у справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова Владислава Володи-
мировича до Даниленка Віктора Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, у судове за-
сідання, яке призначено на 29 січня 2018 року о 12 год. 40 
хв. у приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними 
матеріалами в справі.

Суддя В.С. Сердинський

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку 
з розглядом цивільної справи № 2/759/4272/17 за 
позовом Клімової Наталії Василівни до Коровкіної 
Альони Олександрівни про припинення права влас-
ності на частку у спільному майні, викликає як від-
повідача Коровкіну Альону Олександрівну в судове 
засідання, яке відбудеться 17 січня 2018 року об 11 
год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду м. Києва за адресою: 03148 м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-А, зал с/з № 1.

У разі повторної неявки відповідача, справа буде 
розглянута у відсутності останнього.

Суддя М.Ф. Сенько

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Ткачовій Вікторії Вікторівні, мешканці 
міста Кадіївки (Стаханова), Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 25 січня 2017 року 
по справі № 428/11302/16-ц за позовом Ткачова Ми-
коли Володимировича 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 Д.Б. Баронін

Гусейнов Зіяддін Відаді огли викликається до 
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Геро-
їв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) в судове засі-
дання на 21 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин 
як відповідач для судового розгляду цивільної спра-
ви за позовом Павлюк Катерини Олексіївни до Гусей-
нова Зіяддіна Відаді огли про розірвання шлюбу. У 
випадку неявки відповідача судовий розгляд справи 
буде проведено за його відсутності на підставі наяв-
них в матеріалах справи доказів. В разі неможливості 
явки на вказану дату за вказаною адресою відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя О.В. Козак

Печерський районний суд м Києва, повідомляє Панчука 
Олександра Петровича про день, час та місце судового засі-
дання у справі за позовом Панчука Петра Павловича, від іме-
ні якого діє представник Морозов Олександр В’ячеславович 
до Панчука Олександра Петровича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням, яке призначено на 30.01.2018 року о 17 год. 00 хв. за 
адресою: м. Київ-01601, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12 (голо-
вуючий суддя Цокол Л.І.). В разі неявки в судове засідання 
відповідача Панчука Олександра Петровича місце прожи-
вання якого: вул. Білокур Катерини, 8, кв. 11, м. Київ, 01014, 
справа буде розглянута за його відсутності відповідно до ст. 
169 ЦПК України.

Суддя Л.І. Цокол

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) викликає на 
01.03.2018 року о 13 год. 00 хв. Приватне підприємство 
«КомСервіс» як відповідача по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі упо-
вноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В.В. 
до Березки Ігоря Григоровича, Приватного підприємства 
«КомСервіс», третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору, Національний банк України, 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі йо-
го неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький О.А.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Ярмоленко Ірини Василівни 
до Штафінського Андрія Михайловича про стягнення за-
боргованості за житлово-комунальні послуги.

Відповідач у справі Штафінський Андрій Михайлович, 
28.01.1975 р.н., який знятий з реєстраційного обліку за 
адресою: м. Київ, вул. Копилівська, буд. 69, кв. 2, викли-
кається до суду на 22 грудня 2017 р. о 10.15 год., каб. № 
9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 
Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н.М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Кафтан Надію Олександрівну як відповідачку по ци-
вільній справі № 2/756/3586/17 за позовом Золотих 
Ганни Євгенівни до Кафтан Надії Олександрівни про 
стягнення заборгованості, у судове засідання на 29 
березня 2018 р. об 11.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, 
суддя Луценко О.М. У разі неявки та неповідомлення 
суду про причини неявки в судове засідання, справа 
буде розглянута за вашої відсутності за наявними у 
справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Луценко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання як відповідача Трухіна Сергія Юрійовича (остан-
нє відоме місце проживання відповідача: Луганська об-
ласть, м. Перевальськ, вул. Леніна, буд. 35-А, кв. 23) по ци-
вільній справі за позовом Корчун Ірини Сергіївни до Трухіна 
Сергія Юрійовича, третя особа: Служба у справах дітей Дні-
провської районної в місті Києві державної адміністрації про 
позбавлення батьківських прав та зміну способу стягнення 
аліментів, яке відбудеться 15 березня 2018 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Киє-
ва за адресою м. Київ вул. Кошиця, 5, каб. 108 (суддя Ас-
тахова О.О.).

У разі неявки відповідача Трухіна С.Ю. справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя О.О. Астахова

Печерський районний суд м. Києва повідомляє Курінного 
Тараса Миколайовича про день, час та місце судового засі-
дання у справі за позовом Макарчука Володимира Іванови-
ча до Курінного Тараса Миколайовича, Печерського район-
ного відділу ДМС України в м. Києві про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим приміщенням 
та примусове зняття особи з реєстрації місця проживання, 
яке призначено на 23.01.2018 року о 13 год. 45 хв. за адре-
сою: 01601, м. Київ. вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12 (головую-
чий суддя Цокол Л.І.). В разі неявки в судове засідання від-
повідача Курінного Тараса Миколайовича, місце проживан-
ня якого: вул. Євгена Коновальця, 15/1, кв. 98, 03050, спра-
ва буде розглянута за його відсутності, відповідно до ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Л.І. Цокол

Іллічівський міський суд Одеської області викли-
кає як відповідача Андрушко Антона Володимирови-
ча по цивільній справі № 501/89/17 за позовом ПАТ 
«Дельта Банк» про захист прав власності, шляхом 
звільнення майна з-під арешту.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2018 р. об 
11.30 год. за адресою: Одеська область, м. Чорно-
морськ, вул. Праці, буд. 4, каб. 12 (суддя Максимо-
вич Г.В.).

В випадку неявки відповідачів, справу буде роз-
глянуто в заочному порядку.

Суддя Г.В. Максимович
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1  +6 Черкаська +2  -3 +1  +6
Житомирська +2  -3 +1  +6 Кіровоградська +2  -3 +1  +6
Чернігівська -1  -6 -2  +3 Полтавська 0  -5 0  +5
Сумська -1  -6 +2  -3 Дніпропетровська +2  -3 0  +5
Закарпатська +2  -3 +1  +6 Одеська -1  +4 +5  +10
Рівненська +2  -3 +1  +6 Миколаївська -2  +3 +3  +8
Львівська +2  -3 +1  +6 Херсонська -2  +3 +3  +8
Івано-Франківська +2  -3 +1  +6 Запорізька +2  -3 +1  +6
Волинська +2  -3 +1  +6 Харківська -1  -6 -2  +3
Хмельницька +2  -3 +1  +6 Донецька 0  -5 -1  +4
Чернівецька +2  -3 +1  +6 Луганська -1  -6 +2  -3
Тернопільська +2  -3 +1  +6 Крим -1  +4 +5  +10
Вінницька +2  -3 +1  +6 Київ -1 +1 +3  +5
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Руслана ПОДОЛЬСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

ЕКСПОЗИЦІЯ. Вистав-
ку робіт «Життя на нулі»  
Юрія Величка відзначено пре-
мією імені Богдана Хмельниць-
кого Міністерства оборони 
України  Понад вісім тисяч фо-
тознімків зробив під час служ-
би у зоні АТО доброволець бо-
єць 46-го окремого батальйо-
ну спеціального призначення 
«Донбас-Україна» Юрій Велич-
ко. 60 із них стали експозицією 
«Життя на нулі», яку фотомай-
стер цими днями презентував 
хмельничанам.

Є тил, друга і третя лінії обо-
рони. А нуль — це передова, 
саме пекло бойових дій. Але 
і там, на нулі, триває важке 

життя тих, хто став на захист 
Незалежної України. Протя-
гом двох років самовідданої 

служби на передовій Юрій Ве-
личко не забував про улюбле-
не захоплення, частину його 

життя. Він фотографував. За-
лишав на пам’ять усі деталі 
фронтового життя, його побут 
і дозвілля захисників. Огляда-
ючи сповнені тривожного за-
тишшя роботи Юрія Величка, 
мимоволі згадуєш фразу з од-
нієї кінострічки про події Дру-
гої світової: «Війна — це не 
тільки смерть, а ще й життя 
таке». Холодні намети, в яких 
жевріють «буржуйки», вог-
кий одяг на мотузках, нехитра 
їжа, абияк облаштовані місця 
для відпочинку.

Але всупереч труднощам 
життя на нулі — віра в перемо-
гу, яку випромінюють обличчя 
героїв фотомайстра. «Ми пе-
реможемо там, коли буде пере-
мога тут», — каже боєць із по-
зивним «Фотограф». І кожним 
знімком продовжує боротьбу. 
Адже його відверта і правди-
ва фотосповідь про буття вої-
нів на передовій спонукає кож-
ного з нас не залишатися осто-
ронь, підтримувати тих, хто за-
хищає Україну.

За фотовиставку робіт 
«Життя на нулі» Юрія Величка 
відзначено премією імені Бог-
дана Хмельницького Міністер-
ства оборони України. А най-
більшою нагородою для бійця 
з позивним «Фотограф», як і 
для більшості українців на схо-
ді й заході, стане перемога над 
агресором і поверненням з ві-
йни живими всіх героїв його 
фотознімків, бойових побрати-
мів, усіх наших захисників.

Чотирилапі чергові 
прибули на ротацію

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

СЛУЖБА. У Маріуполі у кінологічному центрі Національної 
поліції Донецької області відбулася чергова ротація зведено-
го загону кінологів. У зону проведення АТО приїхали у відря-
дження дев’ять службових псів із кінологічних центрів Полта-
ви, Вінниці, Сум, Закарпаття, Чернівців, Тернополя та Рівного. 
П’ятеро натреновані на пошук боєприпасів та зброї, троє пошу-
кові. Ще один спеціалізується на виявленні наркотиків. 

Разом з правоохоронцями-кінологами прибулі собаки чер-
гуватимуть на місцевих автостанціях і залізничних вокзалах, 
блокпостах. Вони допомагатимуть шукати зниклих людей, а 
також виїжджатимуть на місця скоєння злочинів. 

Як уточнили у кінологічному центрі Національної поліції До-
неччини, тут несуть службу 12 добре навчених і підготовлених 
псів, здатних виконувати складні завдання з пошуку людей, 
затримання злочинців, виявлення заборонених речовин. Їхній 
внесок у спільну справу переоцінити важко: з початку року за-
вдяки чотирилапим помічникам правоохоронці вилучили з не-
законного обігу 18 одиниць вогнепальної зброї, понад 4 тисячі 
боєприпасів, 149 вибухових пристроїв та 20 кілограмів вибухів-
ки, а також 12 кілограмів наркотиків. 

Боєць Нацгвардії розвиває мистецьку школу
Христина ГОРОБЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МУЗИКА ВІЙНИ. Боєць 
1-го батальйону Нацгвар-
дії ім. генерала Кульчицько-
го Максим Перев’язко до ві-
йни працював учителем му-
зики та історії. Після повер-
нення з АТО взяв участь у 
проекті для демобілізова-
них військових фонду «Від-
родження». Успішно захис-
тивши бізнес-план, виграв 
грант і відкрив мистецьку 
студію. Тут навчає дітей му-
зики. Учні із соціально неза-

хищених сімей займаються 
безкоштовно.

«Ідея відкрити школу ви-
никла давно. Я навчався в 
бізнес-школі, переміг і отри-
мав кошти, після чого заку-
пив обладнання, набрав ді-
тей. І так крок за кроком ця 
студія розвивається. Маю 
власний погляд на музичну 
освіту і викладаю за влас-
ною методикою», — розпо-
вів Максим.

Максим влаштовує му-
зичні вечори. Упродовж чо-
тирьох років він разом з бо-
йовим товаришем Зенові-

єм Медюхом провів понад 
тисячу концертів. Благодій-
ний творчий вечір бійця АТО 
учасника проекту «Пісні ві-
йни» Максима Перев’язка, 
що відбувся у Дрогобиць-
кому народному домі, зі-
брав велику аудиторію. Під 
час заходу лунали авторські 
композиції виконавця і гур-
ту «Теплий вересень», Зено-
вія Медюха та гурту «Кулі». 
Глядачам представили ком-
позицію «Дорога на схід».

Цей благодійний творчий 
вечір — шана загиблим ге-
роям. «За чотири роки я по-

знайомився з багатьма ком-
позиторами, музикантами, 
ми виступали на Майдані, 
у зоні АТО, Львівській опе-
рі, Жовтневому палаці, а 
також на інших майданчи-
ках. Ці пісні мають чути лю-
ди. Розуміємо, що все роби-
мо правильно, коли бачимо, 
що зал плаче і переймаєть-
ся нашими емоціями», — ді-
литься Максим Перев’язко. 
Отримані на благодійному 
творчому вечорі у Дрогоби-
чі кошти організатори спря-
мують на розвиток мистець-
кої студії.

Фронтові світлини для історії

БАЛ ЛІЦЕЇСТІВ. Напередодні чергової річ-
ниці Збройних сил України відбувся традицій-
ний щорічний бал у  Київському військовому 
ліцеї імені Івана Богуна. Як і торік присвятили 
його передовсім військовослужбовцям, які ни-
ні захищають Вітчизну на передньому краї.

Полонез,  полька, падеграс, джаз-блюз, 
танго, ча-ча-ча, мамба,  самба і, звісно, віден-
ський вальс  у виконанні  військових  ліцеїс-
тів, курсантів, офіцерів та вихованок  ансамб-
лю бального танцю «Феєрія» нікого не  зали-
шили байдужим.

До дійства учасники готувалися понад мі-
сяць,  відпрацьовували рухи, осанку. На дум-
ку керівництва навчально-виховного закла-
ду, такі заходи мають розвивати вихованців 
ліцею не лише, як військових, а й як культур-
них людей — офіцерів, якими пишатиметься 
країна. Заради свята на паркет вийшов навіть 
Герой України Ігор Гордійчук із дружиною. «У 
нас легкий реабілітаційний танець», — пояс-
нив важкопоранений в АТО Герой України.
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Війна коханню  не завада…

Собака не тільки друг людини, а й добрий помічник  
у захисті Батьківщини
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