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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Степан полторак:
«Люди, які перебувають  

на лінії зіткнення, 
жертвуючи найдорожчим, 

що у них є, — життям, 
заслуговують на 
слова вдячності 

від кожного. 
Тож, шановні 

військовослужбовці, 
дякую за службу!»

Таких книжок нам не треба
ЗАХИСТ РИНКУ. Із травня Держкомтелерадіо надав суб’єктам 

господарювання 7622 дозволи на ввезення видавничої продукції, 
що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території 
держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на мит-
ну територію України. Наклад видань, на які видано дозволи, — 60 
106 384 примірники. Надано 197 відмов у видачі дозволів. 177 — на 
підставі подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі па-
кета документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлен-
ня у поданих  документах недостовірних відомостей. 20 — на під-
ставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо че-
рез невідповідність критеріям оцінки видавничої продукції, що її до-
зволено до розповсюдження на території України. Чимало видань, 
повідомляють у відомстві, містять  маніпулятивну  неправдиву ін-
формацію про військову участь РФ в Україні, виправдання і визна-
ння правомірною окупації нашої території, насаджують російський 
шовінізм, утверджують міф про наддержаву, містять пропаганду ім-
перських геополітичних доктрин держави-агресора.

14 173 
військовослужбовці ЗСУ відзначено 

державними нагородами за три роки.  
З них 2320 — посмертно

ІНФРАСТРУКТУРА. Проблеми, що накопичилися в галузі 
вантажних перевезень, потребують комплексного 
розв’язання: для цього слід створити єдину концепцію

Гордіїв  
транспортний вузол 

Міністр оборони про ініціативу бойового командира 
підполковника Володимира Горбатюка дякувати 
кожному військовому за службу
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Судова реформа 
сприятиме 
реалізації моделі 
незалежної 
Феміди

У ПРАВОВОМУ ПОЛІ 

Маленькі українці не стоятимуть у чергах
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр попросив добросовісно поставитися до розбудови 
навчальної інфраструктури, щоб до 2020 року забути про дефіцит місць у дитсадках

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цього разу Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман роз-

починав роботу заспокійливим 
зверненням. Мовляв, він чудово 

усвідомлює, що нині в кожній осе-
лі найчастіше лунають запитан-
ня «Як ми житимемо завтра?» та 
«Як розвиватиметься Україна?» 
У меншій кількості родин намага-
ються знайти відповідь на те, «чи 
вдасться здолати рух, спрямова-

ний на руйнацію держави?» На 
все це глава уряду відповів швид-
ко: «У нас завжди є вибір ство-
рювати й будувати чи знищува-
ти та руйнувати. Я в своєму жит-
ті завжди створював та будував. 
Я завжди буду проти тих осіб, ко-

трі намагається руйнувати нашу 
державу. Що буде завтра? (йдеть-
ся про 7 грудня. — Авт.) Важли-
вий день для затвердження про-
екту закону «Про Державний бю-
джет України на 2018 рік». Від рі-
шення залежатиме, як ми прожи-

вемо наступний рік». А наступ-
ний рік Прем’єр планує прожи-
ти у стабільній державі, яка дасть 
пересічним громадянам змогу 
працювати за гідний дохід,  
жити «в прогнозованому 
спокої». 

Закон України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів»
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Борівський районний суд Харківської області викликає 
Солодова Сергія Вікторовича, 07.05.1979 р.н., останнє відо-
ме місце реєстрації та проживання якого: вул. 14 квартал, 
буд.9, кв.16, смт Борова Харківської обл., як третю особу 
на судове засідання по цивільній справі №614/777/17, про-
вадження 2/614/281/17 за позовною заявою Солодової На-
дії Леонтіївни до Борівського комунального підприємства 
теплових мереж, Борівського комунального підприємства 
«Житлово-комунальне господарство», треті особи: Федор-
ченко Наталія Юріївна в інтересах своїх та неповнолітньо-
го Федорченка Владислава Олександровича, Солодов Сер-
гій Вікторович, Управління соціального захисту населен-
ня Борівської районної державної адміністрації Харківської 
обл.., Борівська селищна рада Борівського р-ну Харківської 
обл., про визнання протиправними дій та зобов’язання вчи-
нити певні дії, яке відбудеться 11.12.2017 р. о 09.30 у примі-
щенні Борівського районного суду Харківської обл. за адре-
сою: смт Борова, Борівського р-ну Харківської обл., вул. Ми-
ру, 11, 63801. 

Суддя Г. М. Гуляєва

Печерський районний суд м.  Києва викли-
кає обвинуваченого Левченка Олексія Сергійови-
ча, 16.08.1975 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Кольцова, буд. 13, кв. 56) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 грудня 2017 року о 12 год. 00 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, 
каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

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

Ямпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача ТОВ «Лі-
зінгову компанію «Ваше авто» по цивільній спра-
ві № 153/891/17 за позовом фізичної особи Ліщен-
ка Сергія Володимировича до юридичної особи ТОВ 
«Лізінгової компанії «Ваше авто» про визнання до-
говору недійсним та застосування наслідків його не-
дійсності.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2017 року 
о 09 годині 00 хвилин за адресою: вулиця Свободи, 
116, місто Ямпіль Вінницької області.

Неявка в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неявки не є пере-
шкодою для розгляду справи.

З дати опублікування оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідан-
ня.

Арцизький районний суд Одеської області ви-
кликає Озмена Хакана (зареєстрованого за адре-
сою: вул. Добровольського, буд. 3-а, кв. 44, м. Арциз 
Одеської області), як відповідача по цивільній спра-
ві №492/1164/17 за позовом Озмен Людмили Семе-
нівни до Озмена Хакана про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщен-
ням. Розгляд справи призначено на 15.12.2017 року 
о 10.00 годині в залі №2 Арцизького районного су-
ду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. 
№29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., 
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки, справа буде 
розглянута в його відсутність за наявними в ній ма-
теріалами.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

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

Номер лота: F11G6604-F11G6611
F11G6620-F11G6630

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

21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018; 05.02.2018;
19.02.2018; 05.03.2018; 20.03.2018; 03.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28817-asset-sell-id-137492
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28926-asset-sell-id-137780

Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Демченко Катерину Василівну на роз-
гляд цивільної справи № 629/3986/17 за позовом Дем-
ченка Володимира Васильовича до Демченко Катери-
ни Василівни про розірвання шлюбу, який відбудеться 
12 грудня 2017 року о 09.00 у приміщенні Лозівського  
міськрайонного суду Харківської області за адресою:  
м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чі вважаються повідомленими про час і місце розгляду 
справи. У випадку неявки розгляд справи може бути про-
ведений за їхньої відсутності.

Судя О. Г. Попов

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Пашкана Євгена Михайловича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Пашкан Є. М. викликається 
на 7 грудня 2017 року об 11.00 годині та 18 грудня 
2017 року о 10.00 годині до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для 
участі у розгляді справи по суті.

Суддя Мельник І. Г.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 грудня 2017 р. № 911 
Київ

Про внесення зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 18 серпня 2017 р. № 614 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 

18 серпня 2017 р. № 614 «Питання перетворення державного підприємства «Україн-
ська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство 
«Укртелефільм» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 69, ст. 2077), доповнивши 
абзац другий після слів «представника Фонду державного майна» словами «, двох 
представників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телераді-
окомпанія України», у тому числі члена наглядової ради цього товариства».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 грудня 2017 р. № 914 
Київ

Про внесення змін до пункту 7  
Порядку виплати винагород державним 

виконавцям та їх розмірів і розміру основної 
винагороди приватного виконавця

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 7 Порядку виплати винагород державним виконавцям та 

їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 75, ст. 2502; 2017 р., № 70, ст. 2125), виклавши його в такій ре-
дакції:

«7. У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою 
групою, заява про виплату винагороди подається керівником зазначеної групи осо-
бі, яка прийняла рішення про її утворення. У заяві зазначається розрахунок (розпо-
діл) такої винагороди між усіма членами виконавчої групи. Сума винагороди вико-
навчій групі виплачується у розмірі 2 відсотків стягнутої суми або вартості майна 
боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом, але не більше 200 роз-
мірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня ка-
лендарного року.

Кошти між усіма членами виконавчої групи розподіляються порівну.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 листопада 2017 р. № 915 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 20 січня 2016 р. № 29
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня  

2016 р. № 29 «Про кількість посад заступників голів місцевих державних адміністра-
цій» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 9, ст. 414; 2017 р., № 38, ст. 1199), виклав-
ши абзац другий в такій редакції:

«п’яти одиниць – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Хар-
ківській, Херсонській обласних державних адміністраціях (на період до завершен-
ня антитерористичної операції), а також у Київській, Львівській обласних та Київській 
міській державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника го-
лови – керівника апарату;».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 грудня 2017 р. № 842-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству мо-
лоді та спорту на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
3401320 «Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, 

Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх» на 15 587,3 тис. гривень;
3401110 «Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» 

на 11 216,8 тис. гривень;
3401070 «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна 

підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» на 500 тис. гривень;
2) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3401120 «Підготовка і 

участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» на 
27 304,1 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству молоді та спорту — погодження перерозподілу видатків, передбаченого 

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

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Ротто Сергія 
Івановича, як відповідача в цивільній справі № 328/3018/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Ротто Сергія Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться 11 грудня 2017 року об 11.00 годині та 14 
грудня 2017 року о 09.00 год. (резервна дата) у приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Козоріз Юрій Вікторович, 05.05.1984 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: 24357, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Ватутіна, 53а, ви-
кликається до Тростянецького районного суду Вінницької області, як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Козоріза Юрія Вікторовича. Судове засідання 
відбудеться 11 грудня 2017 року об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою: Вінницька об-
ласть, Тростянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

Паспорт громадянина України  

СН119072, виданий 22.02.1996 року 

Печерським РУГУ МВС України 

в м. Києві  на ім’я Рєзнікова 

Євгена Вікторовича, вважати недійсним 

з 02.12.2017 р.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по цивільній справі № 409/2311/17 за позовом Бондар 
Анни Володимирівни до Бондара Ігоря Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 13.12.2017 року о 16.30 год. (резервна дата 
на 27.12.2017 року о 16.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач — Бондар Ігор Вікторович, останнє місце реє-
страції: кв-л Ольховський, б. 16, кв. 161, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутнос-
ті за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання 
Дімідову Лілію Михайлівну, як відповідачку в цивільній справі № 328/3029/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ді-
мідової Лілії Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться 11 грудня 2017 року о 14.00 годині та 14 
грудня 2017 року об 11.00 год. (резервна дата) у приміщенні Токмацького ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпові-
дачку Шепелеву Ольгу Євгеніївну, 10.08.1980 року народження, в су-
дове засідання, яке призначене на 11 год. 00 хв. 11.12.2017 року, для 
розгляду цивільної справи №319/1474/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії 
— Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Шепелевої Ольги 
Євгеніївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке 
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацько-
го району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 185/2143/17 за обвинувачен-
ням Дворецького Андрія Анатолійовича за вчинення злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню при-
значено на 09.30 годину 21 грудня 2017 року за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Дворецький Андрій Анатолійович викликається у судове засі-
дання в приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
яке буде проводитися головуючим суддею Тимченко C. O.  21 грудня 2017 року 
о 09.30 годині.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кри-
мінальній справі № 185/7518/16-к за обвинуваченням Толстих Михайла 
Сергійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК 
України, викликає обвинуваченого Толстих Михайла Сергійовича в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 27 грудня 2017 року о 09.00 
год., та яке буде проводитися головуючим суддею Самоткан Н. Г. у при-
міщенні Павлоградського міськрайонного суду за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200,  
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає в судове засідання як відповіда-
чку Нікітіну (Бабенко) Аллу Вікторівну, 05.02.1979 року народження, по ци-
вільній справі № 182/4437/17 за позовом Нікітіна Олександра Вікторовича до 
Нікітіної (Бабенко) Алли Вікторівни, 3-тя особа: Нікопольський районний від-
діл ДМС, про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітніх 
дітей без згоди матері.

Останнє місце реєстрації відповідачки: м. Нікополь, вул. Барнаульська, 12, 
кв. 32.

Справа призначена до слухання на 11.12.2017 р. о 09.00 год. під голову-
ванням судді Багрової А. Г.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її відсутність на під-
ставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 грудня 2017 р. № 849-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди (у формі 
обміну нотами) між Урядом України, Урядом 

Республіки Молдова та Європейською 
Комісією про продовження дії мандата Місії 

Європейської Комісії з надання допомоги 
в питаннях кордону в Україні та Республіці 

Молдова
Схвалити проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Рес-

публіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандата Місії Єв-
ропейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республі-
ці Молдова.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 грудня 2017 р. № 850-р 
Київ

Деякі питання публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк 

України»
З метою забезпечення проведення щорічної перевірки фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України»:

визначити зовнішнім аудитором фінансової звітності публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» за 2017 рік ПрАТ «КПМГ Аудит»;

затвердити умови договору про проведення аудиту між публічним акціонерним 
товариством «Державний ощадний банк України» та ПрАТ »КПМГ Аудит» (додають-
ся до оригіналу);

установити розмір оплати послуг ПрАТ «КПМГ Аудит» у розмірі 4 250 400 гривень 
(з урахуванням податку на додану вартість).

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринич-
ки, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє про те, що по 
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

28.11.2017 до Залогін Руслан Олексійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 52342, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Маломихайлівка, вул. Ленінград-
ська, буд. 24) справа № 178/1227/17, суддя Лісняк В. В. 
було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задово-
лена повністю або частково.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготов-
че судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000003297 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 26 грудня 2017 року о 09.15 годині 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 оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суд по сімейним справам м. Рішон Леціон спові-
щає про те, що 31.12.2017 року у 09 годин 00 хви-
лин за адресою: Держава Ізраїль, м. Рішон Леціон 
вул. Ісраель Галілі, 5, відбудеться засідання по справі  
№ 46231/09/11 за позовом Гітман Лариси до Слобо-
дяна Станіслава з питання розірвання шлюбу. У разі 
неявки відповідача в судове засідання суд ухвалить 
рішення у його відсутності на підставі позову. Відпо-
відачу пропонується протягом 30 днів з дня публіка-
ції оголошення подати до суду свої заперечення по 
суті позовних вимог.

Суддя Рівка Макайс

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, 04.07.1970 року народження, зареєстрованого:  
м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, 
проживає: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, також про-
живає: 125466, а/с-29, м. Москва, вул. Родіонівська, 
10, корп. 1, у судове засідання про його обвинува-
чення за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК Укра-
їни на 11.30 годину 28 грудня 2017 року в приміщен-
ня суду: пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, 
під головуванням судді Бабайлової Л. М. При собі 
необхідно мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд, 
оголошення вважається належним повідомленням.

Державне агентство резерву України оголошує повтор-

ний аукціон з реалізації бокситів, пігментів, двоокису титану.

Аукціон відбудеться 18 грудня 2017 р. о 15:00 год. 

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т.В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аукціону 

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 

www.gosrezerv.gov.ua.

Балтський районний суд Одеської областi викликає в по-
переднє судове засідання відповідачку Адамовську Ганну Ві-
кторівну для розгляду цивільної справи за позовом Краснос-
лободцева Максима Ігоровича до Адамовської Ганни Вікто-
рівни про встановлення розміру аліментів,усунення пере-
шкод в спілкуванні з дитиною та визначення способу спіл-
кування з дитиною. Попереднє судове засідання відбудеть-
ся 14.12.2017 року о 10-00 год. в приміщенні Балтського ра-
йонного суду. У разі неявки в судове засідання відповідача 
справа може бути розглянута за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами.

Голова суду О. М. Ільніцька

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, 
вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/1666/2017 за 
позовом Гуцуляка Андрія Івановича до Гуцуляк Юлії Сергіївни про 
припинення стягнення аліментів. Відповідачка у справі: Гуцуляк Юлія 
Сергіївна, 26 липня 1988 року народження (останнє місце проживан-
ня: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Соборна, 30-47), викликається 
на 11 грудня 2017 р. о 14.00 годині до суду, зал судового засідання  
№ 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її від-
сутність.

Суддя А. Л. Гонтар

08.11.2017 року Білокуракин-
ським районним судом Луган-
ської області було винесено за-
очне рішення по цивільній спра-
ві №409/2377/17 за позовом Ше-
лудченко Ірини Валентинівни до 
Шелудченка Сергія Миколайо-
вича про розірвання шлюбу. Ви-
моги позивача задоволено в по-
вному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Ковальов В. М., судді Акулов Є. М., 
Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/414/227/2017 (ЄУН 420/120/17) за обвинуваченням 
Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, по якому здійснювалося спеціальне досудове роз-
слідування.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович викликаєть-
ся Кремінським районним судом Луганської області у підго-
товче судове засідання у зазначеному кримінальному про-
вадженні, яке відбудеться 18 грудня 2017 року о 14 год. 00 
хв. у залі судових засідань Кремінського районного суду Лу-
ганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Лу-
ганської області.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи 
належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне 
провадження буде розглядатися за його відсутності в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Гузьо 
В’ячеслава Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115 ч. 1 КК України, яке 
здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, місто Новодружеськ, 
вул. Миру, 14/10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Гузьо В’ячеслава 
Михайловича на судовий розгляд 20 грудня 2017 року о 13 
годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38.

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

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Чер-
нової Наталії Іванівни, 15.11.1963 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачена Чернова Н. І., зареєстрована за адресою: 
Луганська область, місто Алчевськ, вул. Металургів, 43/95.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Чернову Наталію 
Іванівну на судовий розгляд 18.12.2017 року о 9 годині 00 
хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Шевченко О. В., Калмикової Ю. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по цивільній справі  
№ 409/1662/17 за позовом Старобільської місцевої про-
куратури Луганської області в інтересах держави в особі 
органу, уповноваженого здійснювати функції держави у 
відповідних правовідносинах – Павлівської сільської ра-
ди до Буринди Євгенія Вікторовича про повернення зе-
мельної ділянки.

Судове засідання відбудеться 20.12.2017 року о 14.00 
год. (резервна дата на 03.01.2018 року о 14.00 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Буринда Євгеній Вікторович, 
останнє відоме місце реєстрації: вул. Миру, б. 14, с. Чми-
рівка Старобільського району Луганської області.

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

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Старобільського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/431/210/2017 стосовно Крупіцького Анатолія Федо-
ровича, 02.05.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 285-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович, зареє-
стрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький 
район, с. Миньківці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський 
районний суд Луганської області викликає Крупіцького Ана-
толія Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 12 
грудня 2017 року об 11 год. 00 хв. у залі судових засідань 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березка О. М., суддів  
Колядова В. Ю., Олійник С. В.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача по цивільній справі за провадж. 
2/431/1609/17: Анисимова Сергія Миколайовича, який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, с. Садове, вул. Радянська, 19, у судове засідання 
по цивільній справі за позовом Анисимової Ганни Ана-
толіївни до Анисимова Сергія Миколайовича про надан-
ня дозволу на виїзд дитини за кордон та перетинання лі-
нії розмежування з тимчасово окупованої території Укра-
їни без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судо-
ва зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідачку по цивільній справі за про-
вадж. 2/431/500/17: Іванову Ірину Рашитівну, яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Краснодонська, 7а/8, у судове засідання 
по цивільній справі за позовом КС «Імперіал ЛТД» до 
Єрещенко Олени Михайлівни, Іванової Ірини Раши-
тівни, Мостової Галини Іванівни про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Повістка про виклик обвинуваченого  
в судове засідання, по якому здійснювалося 

спеціальне судове розслідування
Обвинувачений Іорганський Григорій Петрович, 

28.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 20 грудня 2017 
року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/12554/17 стосовно Турла Андрія Васильови-
ча, 08.09.1968 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Турла А. В., зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Садова, буд. 5, кв. 13.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Турла А. В. у су-
дове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2017 року о 
09.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

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

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/2472/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Скідано-
ва Ігоря Олександровича (зареєстрований: м. Первомайськ, 
Луганська обл.), Малікова Олександра Вікторовича (зареє-
стрований: м. Первомайськ, Луганська обл.) про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі викли-
каються в судове засідання, призначене на 18.12.2017 р. о 
08.00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду, за-
ла судових засідань № 3, для розгляду вказаної справи по су-
ті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неявки в судове засідання від-
повідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за їхньої відсутності з ухвален-
ням заочного рішення. З опублікуванням оголошення відпо-
відачі вважаються повідомленими про час та місце розгля-
ду справи

Суддя В. В. Москаленко

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідо-
мляє, що відкритий розгляд справи за позовом Соло-
духіної Лідії Борисівни до Барибіної Інни Борисівни про 
стягнення заборгованості за договором позики, відкла-
дено на 11 грудня 2017 року о 14 год. 10 хв. під голову-
ванням судді Деркач О. Г. у приміщенні суду за адресою: 
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, каб. 18, для участі в 
справі, як відповідачка викликається Барибіна Інна Бори-
сівна, 01.01.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Чернігів, вул. Слобідська, 54/3; м. Одеса, 
вул. Вертелецького, 38) .

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідачки, вона вважається по-
відомленою про час та місце розгляду справи, тому у ви-
падку відсутності відомостей про причини неявки до су-
ду Барибіної Інни Борисівни, суд вирішить справу на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє судо-
ве рішення).

Менський районний суд Чернігівської області (адре-
са суду: місто Мена, вулиця Сіверський шлях, 146 Черні-
гівської області, 15600) повідомляє, що у цивільній справі 
№738/1329/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шаку-
на Дмитра Володимировича (останнє відоме зареєстроване 
місце проживання: село Локнисте, вулиця Верьовки, 1 Мен-
ського району Чернігівської області, 15660) 18 жовтня 2017 
року було ухвалено заочне рішення.

Одночасно роз’яснюю відповідачу, що заочне рішення 
набирає законної сили після закінчення строку для подан-
ня апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було по-
дано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо йо-
го не скасовано, набирає законної сили після розгляду спра-
ви апеляційним судом.

Заочне рішення може бути переглянуте Менським район-
ним судом Чернігівської області за письмовою заявою відпо-
відача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його ко-
пії. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення 
без задоволення заочне рішення може бути оскаржене від-
повідачем в апеляційному порядку.

Суддя Парфененко О. Я.

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53300, 
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Торгова, 37) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

11.12.2017 о 08:20 до Бюрікова Ірина Савеліївна (останнє відоме місце реє-
страції: 53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Тольятті Пальміро, буд. 32,  
кв. 54) справа № 184/1591/17, суддя Гукова Р. М.

13.12.2017 о 08:00 до Космачевський Володимир Русланович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Калініна, буд. 
79/88) справа № 184/1583/17, суддя Гукова Р. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідачів по справі № 409/1570/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«Експобанк» до Макаренка Дмитра Олексійовича, Макаренко Ольги Ві-
таліївни про солідарне стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.12.2017 року об 11.00 год. (резерв-
на дата 21.12.2017 р. об 11.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Макаренко Дмитро Олексійович, останнє місце реє-
страції: м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 3, та Макаренко Ольга Віта-
ліївна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Якіра, буд. 1, кв. 221.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Яцюка Дениса Ми-
колайовича, 26.07.1991 року народження, який обвинувачується у ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, для участі в су-
довому засіданні щодо розгляду обвинувального акта в кримінально-
му провадженні №22016160000000371 від 26.10.2016 року, для розгля-
ду питань, передбачених ст.ст. 314—317 КПК України, яке відбудеться 
12 грудня 2017 року о 16 год. 00 хв. та 26 грудня 2017 року о 16 год. 00 
хв. у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал судових засідань № 106 (суддя  
Лабунський В. М.).

Обвинуваченому Яцюку Д. М. у разі неявки в судове засідання пові-
домити суд про причини своєї неявки.

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51300, Дні-
пропетровська обл., смт Петриківка, вул. Леваневського, 19) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

12.12.2017 о 09:00 до Іванов Олександр Валерійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 51810, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Шульгівка, вул. Ком-
сомольска, буд. 166) справа № 187/728/17, суддя Іщенко І. М.

13.12.2017 о 09:00 до Хоменко Алла Григорівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 51800, Дніпропетровська обл., смт Петриківка, вул. Косенка, буд. 52) справа  
№ 187/832/17, суддя Іщенко І. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Голосiївський районний суд м. Києва (адреса суду: 03680, м. Київ,  
вул. Полковника Потєхіна, 14-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

16.01.2018 о 15:00 до Купшукова Ольга Сергіївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 01001, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, буд.130, кв. 208) справа  
№ 752/8104/17, суддя Шкіряй М. І.

 16.01.2018 о 16:00 до Краєвська Ірина Олексіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 04214, м. Київ, вул.Набережно-Корчуватська,буд. 56/66, к. 3, кв.33) справа 
№ 752/9056/17, суддя Шкіряй М. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Михайліченка Олексія Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі: Михайліченко Олексій Володимирович, який 
зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, пр. Великан, 45/75, викликається на 08.10 год. 18 грудня 2017 ро-
ку до Слов’янського міськрайонного суду в залі № 17, для участі в су-
довому засіданні.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя В. І. Старовецький
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Житомирський окружний адміністративний суд викликає в судове засідання як 3-х 
осіб: Алексієнко Ольга Сафронівна, Бахур Галина Миколаївна, Бахур Ніна Миколаїв-
на, Бахур Олексій Миколайович, Бахур Петро Миколайович, Бутрик Петро Васильо-
вич, Вдовиченко Лідія Степанівна, Вдовиченко Олександр Володимирович, Галич Ві-
ра Іванівна, Гаращук Василь Іванович, Гаращук Ольга Володимирівна, Гринчук Анато-
лій Володимирович, Гринчук Ванда Петрівна, Гринчук Рита Володимирівна, Гринчук 
Надія Арсентіївна, Дудар Віктор Володимирович, Дудар Людмила Андріївна, Дудар 
Раїса Миколаївна, Бахур Таміла Борисівна, Беляк Володимир Олександрович, Ма-
лярчук Марія Сергіївна, Якимчук Євгенія Миколаївна, Будніченко Алла Володимирів-
на, Кулік Ольга Миколаївна, Лайчук Ігор Сергійович, Будніченко Віктор Миколайович, 
Бахур Павлина Миколаївна, Будніченко Галина Антонівна, Будніченко Любов Іванів-
на, Демчук Василь Антонович, Ілліч-Токовчук Андрій Георгійович, Крижова Лідія Пе-
трівна, Мартинюк Сергій Вікторович, Нетрибійчук Людмила Петрівна, Прокопчук Га-
лина Олександрівна, Рихтер Іван Францович, Сівченко Микола Васильович, Сівченко 
Ольга Миколаївна, Тичина Полінард Володимирович, Тичина Надія Володимирівна, 
Штеннікова Євгенія Василівна, Малярчук Микола Миколайович, Янович Вероніка Йо-
сипівна, Крижова Євгенія Яківна, Хотянець Анатолій Борисович, Мельниченко Юрій 
Миколайович, Хотянець Людмила Іванівна, Лайчук Олександр Сергійович, Якимчук 
Ірина Олександрівна, Котюк Валентина Степанівна, Циберт Олександр Михайлович, 
Рихтер Раїса Олександрівна, Куліш Ксенія Олександрівна, Козачок Василь Зіновійо-
вич, Токовчук Антоніна Павлівна, Малярчук Петро Петрович, Черниш Євгенія Проко-
півна, Сівченко Павліна Федорівна, Кучер Віра Гнатівна, Михайленко Лариса Валеріїв-
на, Кулік Микола Олександрович, Нестрибійчук Юрій Олександрович, Ковтуненко Ві-
ра Миколаївна, Січкарчук Володимир Васильович, Пасічник Петро Михайлович, Пан-
тус Віра Іванівна, Микитенко Лідія Трохимівна, Малярчук Петро Олександрович, Ку-
лєш Ольга Василівна, Ковтуненко Надія Іванівна, Крижова Лідія Григорівна, Корзун 
Валентина Миколаївна, Корзун Анатолій Людвігович, Колеснікова Тетяна Василів-
на, Ковальчук Володимир Володимирович, Зосім Павлина Василівна, Забродський 
Василь Віталійович, Дурицький Володимир Михайлович, Бахур Василь Андрійович, 
Яковенко Євгенія Степанівна, Крижов Віталій Іванович, Топало Валерій Прокопович, 
Бахур Тетяна Іванівна, Оснадчук Неля Олександрівна, Бахур Ольга Яківна, Бахур Єв-
генія Володимирівна, Ковтуненко Володимир Олександрович, Будзінська Людмила 
Володимирівна, Білошицька Марія Іванівна, Бахур Петро Миколайович, Бахур Ми-
кола Михайлович, Якимчук Марія Йосипівна, Ковальчук Ольга Іванівна, Гаращук Ві-
ра Павлівна, Малярчук Марія Василівна, Герасименко Галина Олегівна, Куліш Євгенія 
Іванівна, Крйденець Федір Якович, по адміністративній справі №806/114/17 за позо-
вом Приватного підприємства «ВВ «Агро» до Хорошівської районної державної адмі-
ністрації Житомирської області, третя особа – Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГРІН ЛЕНД.СЛАВУТА», Відділ Держгеокадастру у Володарсько-Волинському 
районі Житомирської області, про визнання протиправними та скасування рішень.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 13 грудня 2017 року  
о 12.00 год. за адресою: вул. Мала Бердичівська, 17, м. Житомир, 10014, суддя  
Липа В. А.

З опублікування оголошення 3-ті особи по справі вважаються належним чином 
повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 
13.07.2015 р. по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Репях Кате-
рини Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, справа № 417/508/15-ц, було ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволено частково. Суддя Шкиря В. М.

Одночасно роз’яснюємо відповідачці по справі, що заочне рішен-
ня може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської 
області шляхом подання відповідачкою заяви про перегляд заочно-
го рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цієї заяви.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської облас-
ті (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Литвинову Іри-
ну Олександрівну, Литвинова Сергія Вікторовича, Литвинову Ма-
йю Гаврилівну, що 13 лютого 2018 року о 10.00 годині відбу-
деться слухання цивільної справи № 182/7044/13-ц (проваджен-
ня 2/0182/624/2017 року) за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпро-
петровської обласної дирекції до Литвинової Ірини Олександрів-
ни, Литвинова Сергія Вікторовича та Литвинової Майї Гаврилівни 
про стягнення кредитної заборгованості, під головуванням судді 
Кобеляцької-Шаховал І. О.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський район-
ний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засі-
дання як відповідачку Матузенко Тетяну Валентинівну по цивіль-
ній справі №522/13682/16-ц за позовом Мурадяна Георгія Едуар-
довича до Матузенко Тетяни Валентинівни, Матузенка Олексан-
дра Володимировича про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 21.12.2017 року о 15 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи справа 
буде розглянута за її відсутності.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду  
Крамаренко А. І. знаходиться цивільна справа №310/4622/17 за позо-
вом Спіріної Олени Юріївни, Спіріна Павла Валерійовича до Спіріної 
Олександри Павлівни про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено 
на 12.12.2017 року о 16.00 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 
502 Запорізької області, суддя Крамаренко А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачку: Спіріну Олександру Павлівну.
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за наявними в 

ній матеріалами.

Болехівський міський суд Івано-Франківської області викли-
кає відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПМК-77», юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. 
Лютеранська, 15А, н/п18, для явки в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Процака Михайла Михайловича до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ПМК-77», Болехівської 
міської ради Івано-Франківської області, про відшкодування за-
вданої матеріальної шкоди, яке відбудеться 21 грудня 2017 року 
о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Коновальця, 34а Іва-
но-Франківської області.

Суддя М. М. Поляниця

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області пе-

ребуває цивільна справа за позовом Полякова Артема Олексан-

дровича до Шарафітдінової Елнари про розірвання шлюбу.

Суд викликає на 15.12.2017 року об 11.30 год. Шарафітдінову 

Елнару як відповідачку по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає в судо-
ве засідання Шкоденка Сергія Станіславовича, який є відповідачем у 
справі за позовом Коляди Любові Олександрівни в інтересах непо-
внолітньої Шкоденко Лади Сергіївни до Шкоденка Сергія Станіславо-
вича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 27 грудня 2017 року о 09 год. 30 
хв. у приміщенні Бахмацького районного суду Чернігівської області  
за адресою: вул. Соборності, 42, м. Бахмач Чернігівської області.  
Головуючий по справі суддя О. І. Глушко.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається 
повідомленим про день, час та місце розгляду справи і у випадку не-
явки до суду справа може бути розглянута за його відсутності.

Чорнухинський районний суд Полтавської області оголошує про судовий 
розгляд цивільної справи №549/284/17, провадження №2/549/168/17 за позо-
вом Чобітька Євгена Михайловича до Кушніра Андрія Івановича, третя особа: 
Територіальний сервісний центр МВС України, про визнання права власності 
на транспортний засіб за набувальною давністю (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, проспект Героїв Дніпра, 21, кв. 89), який відбудеться о 10 годи-
ні 00 хвилин 11 грудня 2017 року в приміщенні Чорнухинського районного су-
ду Полтавської області за адресою: смт Чорнухи Полтавської області, вул. Стов-
пова, 12.

У разі неявки Кушніра А. І. справа буде розглянута за його відсутності. Від-
повідач у справі зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Глущенко Н. М.

Шевченківський районний суд м. Львова викликає 
відповідача Стебловцева Андрія Володимировича в 
судове засідання, яке призначено на 28.12.2017 р. о 
10.00 год. у цивільній справі № 466/8514/17 за позо-
вом Стебловцевої Марини Валеріївни до Стебловце-
ва Андрія Володимировича, за участю третьої особи: 
Органу опіки та піклування Шевченківської район-
ної адміністрації Львівської міської ради, про надан-
ня дозволу на неодноразові тимчасові виїзди за кор-
дон малолітній дитині без згоди та супроводу батька. 
Судове засідання щодо розгляду справи відбудеть-
ся в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 12, поверх 3/13.

Неявка відповідача в судове засідання без поваж-
них причин або неповідомлення про причини неявки 
не буде перешкодою для розгляду справи.

Суддя Єзерський Р. Б.

Шаргородський районний суд Вінницької області викли-
кає: Копитка Михайла Станіславовича, Копитко Едіту Флорі-
анівну, Копитко Вєсту Флоріанівну, Копитка Олександра Юрі-
йовича, Копитко Оксану Юріївну, Копитка Миколу Юрійови-
ча в судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 21 грудня 
2017 року за адресою: вул. Героїв Майдану, 231, м. Шарго-
род, Вінницька область, у справі № 152/1670/17 за позовом 
Гамзаєвої Ганни Станіславівни до Шаргородської міської ра-
ди Вінницької області про визнання права власності в поряд-
ку спадкування, треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору на стороні відповідача  Копитко 
Леонід Станіславович, Копитко Михайло Станіславович, Ко-
питко Едіта Флоріанівна, Копитко Вєста Флоріанівна, Копит-
ко Олександр Юрійович, Копитко Оксана Юріївна, Копитко 
Микола Юрійович. У разі неявки вказаних осіб справу буде 
розглянуто за їхньої відсутності. Особа, яка не з’явилась до 
суду, зобов’язана повідомити про причини неявки.

Суддя І. В. Войнаровський

Іванівський районний суд Херсонської області ви-
кликає відповідача Грубого Олександра Миколайови-
ча в судові засідання, які відбудуться 12 грудня 2017 
року о 15 годині 00 хвилин та 22 грудня 2017 року о 10 
годині 00 хвилин у приміщенні Іванівського районно-
го суду Херсонської області: смт Іванівка Херсонської 
області, вулиця Іванівська, 34, по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі Нижньосіро-
гозького ТВБВ №10021/095 філії — Херсонське об-
ласне управління AT «Ощадбанк» (далі — банк) до 
Грубого Олександра Миколайовича, Прохи Ігоря Во-
лодимировича, Літвіна Валерія Олександровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без 
поважних причин, або неповідомлення суду про при-
чини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя Т. М. Ковальчук

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Кириченка Ігоря Во-
лодимировича як відповідача по цивільній справі  
№ 381/3437/17 за позовом Пильова Юрія Вікторови-
ча до Кириченка Ігоря Володимировича, третя осо-
ба: Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві, про 
визнання недійсним договору купівлі-продажу тран-
спортного засобу, скасування реєстрації та стягнен-
ня коштів за автомобіль.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 18 грудня 2017 року о 09 год. 15 хв. за адре-
сою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступа-
ка, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засідання 
обов’язкова.

Головуючий суддя Чернишова Є. Ю.

Новогродівський міський суд Донецької області 
(85483, Донецька область, м. Новогродівка. вул. Ри-
ночна, 110) розглядає цивільну справу за позовом 
Колядової Надії Володимирівни до Колядова Воло-
димира Олександровича про визнання особи таким, 
що втратив право користування житловим примі-
щенням, третя особа: Колядов Олександр Павлович.

Відповідач у справі: Колядов Володимир Олексан-
дрович (зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, місто Новогродівка, вул. Чкалова, 29) викли-
кається на 19.12.2017 року о 14 год. 00 хв. до суду, 
для участі у розгляді справи.

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

Суддя Грідяєва М. В.

9 жовтня 2017 року колегією суддів Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області в складі голову-
ючого судді Мацишин Л. С., суддів Тітової Т. А., Тимофє-
євої Г. Л., постановлено ухвалу про надання дозволу на 
затримання обвинуваченого Киріяка Івана Миколайови-
ча, 10 вересня 1974 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, з метою його приводу до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області 
для участі в розгляді клопотання про застосування запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 
1974 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, виклика-
ється на 20 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі 
у розгляді кримінального провадження.

1. Інвестор (замовник): ТОВ «ВБ НЕРУХОМІСТЬ», м. Київ, вул. 
Богдана Хмельницького, 26.

2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варі-
анти): м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26-Б, 26-В у Шев-
ченківському районі.

3. Характеристика діяльності об’єкта: реставрація нежитлових 
будинків з пристосуванням під заклад громадського харчування 
(ресторан), торговельні та офісні приміщення.

Інженерне забезпечення — від міських інженерних мереж
4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльнос-

ті: забезпечення юридичних осіб офісними приміщеннями в цен-
тральних районах міста, створення нових робочих місць.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земель-
них — відсутні; сировинних — відсутні; енергетичних (паливо, 
електроенергія, тепло) — електроенергія згідно з ТУ; тепло згід-
но з ТУ; водних — водопостачання згідно ТУ; трудових — рестав-
рація згідно з штатним розкладом.

6. Транспортне забезпечення: корпоративним транспортом 
згідно кошторису на будівництво; при експлуатації — особистим, 
громадським та службовим транспортом.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за ва-
ріантами: відсутні.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за варіантами: не потребує.

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при реставрації) 
на навколишнє середовище і види впливів: на геологічне середо-
вище — не впливає, на атмосферне повітря — вплив незначний, 
на водне середовище — не впливає, водопостачання та каналі-
зування будинку — централізоване з підключенням до існуючих 
мереж, на ґрунти — не впливає.

На соціальне та техногенне середовище — не впливає
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного викорис-

тання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання: відхо-
ди в процесі експлуатації будуть утилізовані у відповідності до за-
конодавства України.

11. Обсяг виконання ОВНС: в повному обсязі відповідно до 
ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громадськості: Для подання пропозицій та заува-
жень звертатися в Шевченківську районну державну адміністра-
цію за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24. Для 
ознайомлення з матеріалами проекту та ОВНС звертатися до ТОВ 
«ВБ НЕРУХОМІСТЬ», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26.

Повістка про виклик
В провадженій Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000036 від 10.03.2017 року за обви-
нуваченням Русінової Світлани Олександрівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ну Русінову Світлану Олександрівну, 10.02.1975 р.н., 
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Центральна, буд. 22, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 20.12.2017 ро-
ку о 14 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 
буд. 38.

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

Ізяславський районний суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежнос-
ті, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 11.12.2017 о 09:00 до Квецин Анатолій Євгенович 
(останнє відоме місце реєстрації: 30324, Хмельницька обл., 
Ізяславський р-н, с. Михля) справа № 675/2228/17, суддя  
Король О. В.

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

Солом’янський районний суд м. Києва (адреса суду: 
03113, м. Київ, вул. Шутова,1) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться 26.04.2018 о 12:30 
до Роматин Роман Васильович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 01001, м. Київ, вул. Пост. Волинська, буд. 2/103,  
кв. 2/3) справа № 760/20040/16-ц, суддя Кушнір С. І.

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

Менський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 20) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
13.12.2017 о 09:30 до Дмитренко (Жежера) Світлана Ми-
хайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 15652, Чернігів-
ська обл., Менський р-н, смт Макошине, вул. Карла Маркса,  
буд. 43) справа № 738/1739/17, суддя Слісар А. В.

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

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
11.12.2017 о 15:00 до Равлик Євген Володимирович (останнє 
відоме місце реєстрації: 71763, Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Світле, вул. Ювілейна, буд. 63) справа № 328/2488/17, 
суддя Андрущенко О. Ю.

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

Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92600, Луганська обл., м. Сватове, пл. 50 років Перемоги, 
34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 11.12.2017 о 09:00 до Єрешкова Тетяна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 21001, Вінницька обл.,  
м. Вінниця, пров. Юності, буд. 23, кв. 47) справа  
№ 127/9722/17, суддя Осипенко Л. Н.

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

Краснокутський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 62002, Харківська обл., м. Краснокутськ, вул. Карла 
Маркса, 15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  11.12.2017 о 09:40 до Линник Алла Єгорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 62002, Харківська обл., 
смт Краснокутськ, вул. Червоних партизанів, буд. 2) справа  
№ 627/187/17, суддя Каліберда В. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Бондаренка Олексія Володими-
ровича, який проживає за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Гаршина, буд. 21-а, у судове засі-
дання по цивільній справі №431/5607/17; провадження 
2/431/1888/17 за позовом Бондаренко Антоніни Станіс-
лавівни до Бондаренка Олексія Володимировича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 15 грудня 2017 року о 
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Ткач

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Панченко Ларису Валентинівну, як відпові-
дачку в цивільній справі № 426/19707/17 за позо-
вом Соломенцева Ігоря Анатолійовича до Панченко 
Лариси Валентинівни про розірвання шлюбу в судо-
ве засідання, яке відбудеться 20 грудня 2017 року о 
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Рязанцева Павла Миколайови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, смт Борівське, вул. Чехо-
ва, 72а) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №428/11396/17 за позовом Рязанцевої Вікторії Воло-
димирівни до Рязанцева Павла Миколайовича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 13.12.2017 року об 11 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Гончарова Миколу Фе-
доровича , як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/13396/17-ц за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Кредобанк» до Гончаро-
ва Миколи Федоровича про стягнення заборгованості за 
договором кредиту, що відбудеться 18 грудня 2017 ро-
ку о 15.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Хорошилову Інну Іванівну (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Науки, будинок 
№ 3, квартира № 21) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи № 428/11989/17 за позовом Хорошило-
ва Сергія Васильовича до Хорошилової Інни Іванівни про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 13 грудня 2017 року 
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Андраханова Руслана Вікторовича, як відпо-
відача у цивільній справі № 426/17157/17 за позовом 
Андраханової Анни Олексіївни до Андраханова Рус-
лана Вікторовича про розірвання шлюбу в судове за-
сідання, яке відбудеться 18 грудня 2017 року о 09.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Веремеєнка Івана Іва-
новича, як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі № 426/13024/17 за позовом Веремеєнко Тетяни 
Сергіївни до Веремеєнка Івана Івановича про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої ди-
тини без згоди батька, третя особа: Служба у справах ді-
тей Родинської міської ради, що відбудеться 19 грудня 
2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кітаєву Світ-
лану Олександрівну, як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/12355/17-ц за по-
зовною заявою Кредитної спілки «Шанс 2010» до Кі-
таєвої Світлани Олександрівни про стягнення боргу, 
що відбудеться 18 грудня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5)  розглядає ци-
вільну справу 2/219/3503/2017 за позовом Годлова Владис-
лава Вадимовича до Годлової Надії Олегівни про позбавлен-
ня права користування житлом.

Відповідачка у справі: Годлова Надія Олегівна, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайков-
ського, 1а, корп. 8, кв. 3, викликається на 12.12.2017 року о 
10.00 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді спра-
ви по суті.  

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає кри-
мінальне провадження 1-кп/219/449/2017 за обвинуваль-
ним актом відносно Жаданова Владислава Володимировича 
за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачений Жаданов Владислав Володимирович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Воїнська, 9/2, викликається на 14.12.2017 року о 10.00 
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по 
суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглядати-
ся у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. 
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5)  розглядає цивільну 
справу 2/219/4735/2017 за позовною заявою Куссаковської 
Олександри Юріївни до Куссаковського Руслана Едуардови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Куссаковський Руслан Едуардович, 
останнє місце реєстрації: м. Єнакієве, вул. Лермонтова, буд. 
109, кв. 18, викликається на 15.12.2017 року о 10.45 годи-
ні до суду, каб. №309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Бєлікова Віталія Олександровича як 
боржника, Кабаліна Сергія Миколайовича як третю особу в 
судове засідання по цивільній справі № 426/3792/15-ц за за-
явою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо-
ва компанія «Довіра та Гарантія» про заміну сторони у справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффай-
зен Банк Аваль» до Бєлікова Віталія Олександровича, третя 
особа: Кабалін Сергій Миколайович, про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки, що відбудеться 12 грудня 2017 ро-
ку о 10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/11715/2017 за позовною заявою Служ-
би безпеки України до Мартинова Олександра Ігоровича про 
відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням у військово-
му навчальному закладі Служби безпеки України.

Відповідач у справі: Мартинов Олександр Ігорович, остан-
нє місце реєстрації – м. Єнакієве, вул. Марченка, буд. 19, кв. 
12, викликається на 13.12.2017 року о 09.15 годині до суду, 
каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область. вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України», в особі філії Донецького облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Ільченко Тамари Миколаївни 
про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Ільченко Тамара Миколаївна, 
22.12.1960 року народження, мешкає: м. Жданівка, квартал 1, 
3/31, викликається на 18.12.2017 року о 09 годині 00 хвилин до 
суду, кабінет №312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття вона повинна повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її 
відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/4482/2017 за позовом Кузнецової Люд-
мили Володимирівни до Копанєва Олега Івановича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
лом.

Відповідач у справі Копанєв Олег Іванович, останнє місце 
реєстрації: Донецька область, с. Новолуганське, кв-л Моло-
діжний, 19/50, викликається на 14.12.2017 року об 11.00 го-
дині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за 
позовом Казьміна Олександра Станіславовича до Казьміної Ган-
ни Андріївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка у справі Казьміна Ганна Андріївна, проживає за 
адресою: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Армій-
ська, 114/20, викликається в судове засідання, призначене на 10 
год. 00 хв. 19.12.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов 
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться в її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Куриленка Миколу Вячеславовича, що 12 груд-
ня 2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні Роменсько-
го міськрайонного суду Сумської області за адресою:  
м. Ромни, вул. Соборна, 12 Сумської області, буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства АБ «Укргазбанк» до 
Куриленка Миколи Вячеславовича про стягнення забор-
гованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач  
Куриленко Микола Вячеславович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку неявки 
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» 
до Пешеходової Ольги Григорівни про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Відповідачка у справі Пешеходова Ольга Григорівна, зареє-
стрована за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Сверд-
лова, 116/16, викликається в судове засідання, призначене на 10 
год. 15 хв. 19.12.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов 
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться в її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за 
позовом Толстих Ольги Андріївни до Толстих Антона Володими-
ровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Толстих Антон Володимирович, заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Скрябіна, 12/2; проживає за адресою: 84205, Донецька область,  
м. Дружківка, вул. Соборна, 26/21, викликається в судове засі-
дання, призначене на 13 год. 30 хв. 18.12.2017 р. до суду, каб.  
№ 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов 
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться в його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Токмацький районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання Кудрявцева Олексан-
дра Євгеновича як відповідача по цивільній справі 
№328/3019/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецького обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Кудрявцева Олександра Євгеновича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11.12.2017 року о 
13 годині в приміщенні Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Комсомольський міський суд Полтавської області викли-
кає Лютенко Оксану Олександрівну (останнє відоме місце 
проживання: Полтавська область, місто Горішні Плавні, про-
спект Героїв Дніпра, будинок № 57, квартира № 70, останнє 
відоме місце реєстрації: місто Харків, село Докучаєвське, ву-
лиця Докучаєва, будинок № 13, квартира № 11), як відпові-
дачку в судове засідання у цивільній справі за позовом Го-
рішньоплавнівської міської ради Полтавської області до Лю-
тенко Оксани Олександрівни про визнання додаткової угоди 
до договору оренди землі укладеною. Судове засідання від-
будеться 18 грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, 
вул. Гірників, 17. У разі неявки справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про визнання недій-
сним правочину за позовом Фальбуш Оксани Іванів-
ни до зацікавленої особи: Григор’єва Бориса Мико-
лайовича, останнє місце реєстрації: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Рапно-Набережна, буд. 8, викли-
кається 13 грудня 2017 року о 14 год. 10 хв. до суду, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Гребінківський районний суд Полтавської облас-
ті викликає Євдокимова Анатолія Андрійовича, 1940 
р.н., як відповідача (останнє відоме місце проживан-
ня: с. Саханка Новоазовського району Донецької об-
ласті) у справі за позовом Євдокимової Марії Онуф-
ріївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12.12.2017 р. об 
11.00 годині в приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач 
зобов’язаний повідомити про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Татіщева Я. В.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Терещук Гузель Ринатівну, останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Старобільський район, с. Чми-
рівка, вул. Партизанська, 4/4, як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі №431/5248/17, провадження 
№2/431/1785/17 за позовом Михайлюк Р. Ф. до Терещук Г. Р., 
третя особа: Орган опіки та піклування Старобільської РДА, 
про позбавлення батьківських прав та призначення опіку-
ном, що відбудеться 26 грудня 2017р. о 14.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-«а». У разі неявки на вказане судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Київський районний суд м. Одеси викликає відпо-
відача Клікіча Дмитра Анатолійовича та його пред-
ставника Касьяна Миколу Степановича по спра-
ві №520/15153/16-ц за позовом Клікіч Ліани Юріїв-
ни до Клікіча Дмитра Анатолійовича про поділ майна 
подружжя та за зустрічним позовом Клікіча Дмитра 
Анатолійовича до Клікіч Ліани Юріївни за участю тре-
тьої особи: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», про по-
діл спільного майна подружжя.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 р. о 10 
годині 00 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Цюрупинський районний суд Херсонської області 
викликає відповідача Сагана Василя Васильовича на 
25.01.2018 року об 11.30 годині у справі за позовом 
Гук Катерини Андріївни до Сагана Василя Васильови-
ча, 3 особи: Служба у справах дітей Скадовської дер-
жавної адміністрації, Служба у справах дітей Олеш-
ківської РДА, про визначення місця проживання ма-
лолітньої дитини. У разі неявки в судове засідання 
справу буде розглянуто за відсутності відповідача за 
наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: 75100, Херсонська область, м. Олеш-
ки, вул. Поштова, 48.

Суддя В. П. Бойко

Пустомитівський районний суд Львівської облас-
ті (адреса: 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. 
Івана Кандиби, 3) викликає як відповідача Сєргєєва Ніко-
лая, останнє відоме місце проживання якого: вул. Уров-
ська, 8, кв. 48, м. Київ, у судове засідання, призначене на 
18.12.2017 року о 16 год. 00 хв., у цивільній справі за по-
зовом Свіщова Олександра Юрійовича до фізичної особи 
підприємця Мудрого Володимира Володимировича, Сєр-
гєєва Ніколая про визнання інформації недостовірною і 
такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію та 
зобов’язання вчинити певні дії.

У разі неявки Сєргєєва Ніколая справу буде розгляну-
то за його відсутності на підставах наявних у ній доказів.

Суддя Д. А. Кукса

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Окун-
ську (Власенко) Наталію Василівну о 15 год. 30 хв. 20 
грудня 2017 року як відповідачку в цивільній спра-
ві № 760/4468/16-ц (2-2007/17) за позовом Власенка 
Сергія Володимировича до Окунської (Власенко) На-
талії Василівни про перерозподіл частки у будинку.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-
ті відповідачки.

Суддя В. В. Українець

Болехівський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає відповідачку Рига Анастасію Дмитрів-
ну, 22.08.1958 р.н., проживає: с. Тисів Болехівської 
міської ради Івано-Франківської області, для явки в 
судове засідання по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до 
Рига Анастасії Дмитрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 26 
грудня 2017 року о 10.00 год. за адресою: м. Боле-
хів, вул. Коновальця, 34а Івано-Франківської області.

Суддя В. Б. Сметанюк

Варвинський районний суд Чернігівської області ви-
кликає відповідачку Молдестад Оксану Сергіївну по ци-
вільній справі №731/474/17 за позовом Молдестад Олав 
Ейнар до Молдестад Оксани Сергіївни про розірван-
ня шлюбу, в судове засідання на 08 годину 30 хвилин  
20 грудня 2017 року, яке буде розглядатися суддею  
Савенко І. А. в приміщенні Варвинського районного су-
ду Чернігівської області, вул. Шевченка, 40, зал №2. У ра-
зі неявки відповідачки на призначений час або неповідо-
млення про причини неявки, справа буде розглянута за її 
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням оголошення відповідачка по 
справі вважається належним чином повідомленою про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Хустським районним судом Закарпатської облас-
ті викликається в судове засідання відповідач Малюк 
Вадим Миколайович, мешканець: с. Скибенці, вул. 
Колгоспна, №19 Тростянецького району Вінницької 
області, для розгляду заяви Малюк Оксани Микола-
ївни до Малюка Вадима Миколайовича про розірван-
ня шлюбу на 09 годину 20 хвилин 11 січня 2018 ро-
ку в Хустський районний суд (м. Хуст, вул. І. Фран-
ка, 18).

Суддя Лук’янова О. В.

Марківський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 10.10.2016р. по цивільній справі за позо-
вом представника Публічного акціонерного товариства 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» Жегуліна Юрія 
Миколайовича до Жолудєва Вячеслава Олександровича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
справа № 417/2556/16-ц, було ухвалено заочне рішення, 
позовні вимоги задоволено повністю. Суддя Шкиря В. М.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра-
йонним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +2  +7 Черкаська +1  -4 +2  +7
Житомирська 0  -5 +2  +7 Кіровоградська +2  -3 +3  +8
Чернігівська 0  -5 +1  +6 Полтавська 0  -5 +1  +6
Сумська -2  -7 0  +5 Дніпропетровська +2  -3 +2  +7
Закарпатська +1  -4 +1  +6 Одеська -1  +4 +5  +10
Рівненська 0  -5 +2  +7 Миколаївська -1  +4 +5  +10
Львівська 0  -5 +3  +8 Херсонська 0  +5 +5  +10
Івано-Франківська -1  -6 +2  +7 Запорізька +2  -3 +2  +7
Волинська 0  -5 +3  +8 Харківська -2  -7 -2  +3
Хмельницька 0  -5 +2  +7 Донецька -2  -7 -2  +3
Чернівецька -1  -6 +2  +7 Луганська -2  -7 +2  -3
Тернопільська 0  -5 +3  +8 Крим 0  +5 +5  +10 
Вінницька +1  -4 +2  +7 Київ 0  -2 +3  +5
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ЯКостянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Богославської О.М. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена: Богославська Олена Миколаївна, 
25.11.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, м-н Зелений, 62/44, викликається до суду на 15.30 год. 18 грудня 
2017 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилення 
від явки на виклик суду обвинуваченої та оголошення її у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді
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Як мови та культури 
порозумілися  
в Черкасах

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ОДНА СІМ’Я. В обласному центрі відбулося свято творчості наці-
ональних меншин. Своїми творчими здобутками та талантами цього 
року радували учасники з таких громад, як обласна вірменська «Ара-
рат», мусульманська громада м. Черкаси, Золотоніська міська гро-
мадська організація ромів, обласний благодійний єврейський фонд 
«Хесед дорот» та Центр німецької культури «Відершталь». 

Розпочалося свято феєричним виступом народного ансамблю тан-
цю «Черкащанка» національного університету ім. Б. Хмельницько-
го. Після цього представники національних громад по черзі привітали 
глядачів своєю рідною та українською мовами. 

Вірменську громаду на фестивалі гідно представили учасни-
ки вокальних ансамблів «Зангакнер» та «Казка», керівник якого 
Ануш Оганесян став лауреатом міжнародного конкурсу «голос Ві-
рменії». Чарівні мелодії дарували єврейський вокальний дует «Ні-
цанім», жіноча вокальна студія «Нешама» та вокально-інструмен-
тальне тріо «Сім’я Жовтих». Ансамбль мусульманської громади об-
ласного центру виконав «Молитву за Україну». Полонив серця гля-
дачів виступ фольклорного колективу «Едельвейс» Центру німець-
кої культури «Відерштраль», яким керує заслужений працівник куль-
тури України Василь Марштупа. Золотоніську міську громадську ор-
ганізацію ромів на концерті запальними співами представляв Радж 
Кузьменко. Вперше на це свято завітав гурт циганської пісні «Щас-
ливе життя» під керівництвом Миколи Кондзюби з м.Чигирин… 
Розмаїття талантів представників національних меншин Шевченково-
го краю засвідчує, що місцева влада та територіальні громади постій-
но турбуються про  створення умов для творчого розвитку та само-
удосконалення різних етнічних груп і народностей.  

Наступний парк — для закоханих
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

ТЕРИТОРІЯ НЕБАЙДУ-
ЖИХ. Відшукайте на сучасній 
адміністративній мапі селище 
доброслав. Це найближчий 
до обласного центру Лиман-
ський  район, а нині вже пе-
редмістя нашої славної укра-
їнської Пальміри — Одеси.

Так-от, малоприємною оз на  -
кою цієї місцини, як і майже 
кожної території поблизу ве-
ликих вітчизняних міст, бу-
ло… сміття. Купки, купи, зва-
лища, а подекуди гори непо-
требу узвичаєно спотворюва-
ли довколишній пейзаж. Хоч 
як прикро визнавати, пере-
важна кількість місцевих жи-
телів призвичаїлась до жит-
тя, а скоріше, до виживання 
в екстремальних умовах та-

кого, з дозволу сказати, до-
вкілля.

«Наша управлінська коман-
да очолила тутешню грома-
ду два з половиною роки то-
му, — розповіла доброслав-
ський селищний голова Люд-
мила Прокопенко. — Минуло 
трохи часу після виборів, і ко-
трогось дня ми були шоковані  
усвідомленням того, що все 
довкола, крім наших будинків, 
невеликих присадибних діля-
нок та громадських споруд, — 
суцільний смітник!

Тоді й  поставили перед со-
бою амбітну і, як здавалося 
спершу, майже нездійсненну 
мету — перетворити  терито-
рію сміття на територію кра-
си. Зібралися в кабінеті голо-
ви і склали план, за яким на 
місці семи сміттєзвалищ по-
стане сім парків, скверів і впо-

рядкованих зон відпочинку. 
Спершу на суботники, неділь-
ники, а то й у будні після ро-
боти цією справою займалися 
тільки муніципальні службов-
ці. Та коли  зникло перше зва-
лище і з’явився перший парк, 
громада ніби прокинулася від 
летаргійного сну. Таким смі-
ливим  народним ініціативам і 
масовим толокам могли б по-
заздрити навіть наші праді-
ди».

Нині сім доброславських ди-
вотворів без перебільшення 
варті Книги рекордів України. 
Парки «Закоханих сердець» 
та «Японський сад», сквер 
«Бабусин садочок»,  палісад 
з вуличною бібліотекою, крім 
посаджених дерев, кущів, кві-
тів наповнені оригінальними 
дерев’яними скульптурами, 
ошатними лавочками, при-

крашені  різними симпатич-
ними дрібницями, які тішать 
серце місцевих жителів і гос-
тей приморського селища. А 
щоб упорядкувати ще один 
парк — «10 заповідей», міс-
цевим активістам знадобила-
ся навіть методична допомога 
одеських науковців.  

Позбувшись сміття в до-
вкіллі й у суспільному жит-
ті,  місцева влада  розпочала 
підготовку концепції гармо-
нійного розвитку своєї грома-
ди. А тим часом проект  «до-
брослав — територія краси» 
став переможцем цьогоріч-
ного всеукраїнського конкур-
су «Кращі практики місцевого 
самоврядування», який Мін-
регіон організовує у співпра-
ці з Програмою Ради Європи 
«децентралізація і територі-
альна консолідація в Україні».

У Вінниці виконають понад сто творів 
Миколи Леонтовича

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. На честь 
140-річчя від дня народження 
видатного українського ком-
позитора, диригента і педаго-
га Миколи Леонтовича у Він-
ниці відбудеться фестиваль. 
Протягом 11—13 грудня цьо-
го року кращі хорові колекти-
ви області та України викона-
ють понад сто його творів. 

За словами заступника 
голови облдержадміністра-
ції Ігоря Івасюка, фактично 
вже півтора року тривають 
заходи, присвячені  цьому 
ювілею. Торік у серпні в се-
лі Марківка Теплицького ра-
йону відкрито меморіальний 
комплекс біля могили ком-
позитора та відреставрова-

но й оновлено музей Мико-
ли Леонтовича. Відбулися 
заходи і загальносвітового 
значення. Зокрема, органі-
зовано флешмоб з виконан-
ня пісні «Щедрик», до якого 
долучились більше 50 співо-
чих колективів з 10 країн сві-
ту. Проведено  перший між-
народний оперний фести-
валь у Тульчині, який розпо-
чався виконанням опери Ми-
коли Леонтовича «На  русал-
чин Великдень». У вересні 
цього року урочисто відкрито 
погруддя видатного компози-
тора у Вінниці біля училища 
культури і мистецтв. Крім то-
го, в області започатковано 
Всеукраїнську премію імені 
Миколи Леонтовича в галузі 
культури і мистецтв. «Таким 
чином ми підійшли до куль-

мінаційних заходів з відзна-
чення 140-річчя від дня наро-
дження Миколи Леонтовича, 
які відбудуться 13 грудня», 
— зазначив під час засідання 
оргкомітету Ігор Івасюк.

Тож у Вінниці відбудеться 
І Всеукраїнський фестиваль 
хорового мистецтва імені Ми-
коли Леонтовича,  в якому ві-
зьмуть участь 40 хорових ко-
лективів Вінниччини та Укра-
їни. Впродовж трьох днів ша-
нувальники хорового мисте-
цтва та творчості композито-
ра матимуть змогу насоло-
дитись мистецтвом хорово-
го співу. У фестивалі візьмуть 
участь творчі студентські ко-
лективи, кращі народні ама-
торські хори та дитячі хорові 
колективи області. Окрасою 
фестивальних заходів ста-

нуть виступи провідних про-
фесійних хорових колекти-
вів України: академічного ан-
самблю пісні і танцю «Поділ-
ля» Вінницької обласної фі-
лармонії, міського академіч-
ного камерного хору «Вінни-
ця», камерного хору «Воскре-
сіння» (м.  Рівне), камерно-
го хору ім. д. Бортнянського  
(м. Чернігів), муніципального 
камерного хору «Київ», ака-
демічного хору Харківської 
державної академії культури, 
хорового колективу Одеської 
національної музичної акаде-
мії.

У день народження компо-
зитора в селі Марківка Теп-
лицького району відбудеться 
покладання квітів до меморі-
алу та урочисте відкриття ді-
брови Миколи Леонтовича.

ФОТОФАКТ

А ВЖЕ СВЯТИЙ 
МИКОЛАЙ… Цими 
днями — між 6 груд-
ня (Свято Миколая Чу-
дотворця за григорі-
анським календарем) 
та 19 грудня  (за Юлі-
анським) найвідомішо-
го в світі дідуся можна 
застати вдома, у його 
резиденції. Бо так він 
весь рік мандрує, адже 
є не лише улюбленим 
творцем див для ма-
лечі, а й покровителем 
мандрівників та риба-
лок.

Закликає до своєї  
резиденції і Святий  
Миколай у Львові. Пер-
шими подарунки отри-
мали півтори сотні ді-
тей з малозабезпече-
них сімей, сироти та ді-
ти бійців АТО. Всіх гос-
тей Чудотворець при-
ймає в дерев’яному 
казковому будиноч-
ку, з кожним спілкуєть-
ся особисто і приймає 
листи з побажаннями 
до свята.
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