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за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ЦИФРА ДНЯ

Аграрії освоюють
турецький ринок

ЕКСПОРТ. Наші виробники отримали змогу постачати на ринок
Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції — завдяки окремим
рішенням тамтешнього уряду про збільшення квот і зменшення
ввізного мита. Зокрема серед них рішення щодо імпорту в межах
тарифної квоти продукції тваринництва у відповідних обсягах із за-
стосовуванням нульових ставок. Іншим рішенням кабінет міністрів
Турецької Республіки застосував знижені митні ставки на окремі ім-
портовані товари тваринницького та агропромислового комплексу.

Загалом уряд Туреччини зменшив мито на імпорт худоби до 26%,
на імпорт туш великої рогатої худоби — до 40%, а також встановив
зниження митних ставок для деяких видів імпорту пшениці та яч-
меню з країн ЄС та інших країн до 35—45%. Мито на імпорт куку-
рудзи зменшено з 130 до 25%.

Зацікавлені українські установи й компанії щодо експорту туди
відповідної продукції можуть звертатися до Посольства України в
Туреччині, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Дипломати го-
тові надати підтримку й сприяти встановленню контактів і налагод-
женню взаємодії з місцевими профільними установами.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми не можемо 

далі затягувати
ситуацію з медичною

реформою. 
Це також 

питання
національної

безпеки держави».
Президент про надзвичайну актуальність змін 
у системі охорони здоров’я
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Якщо не доглянеш оком,
докладеш із кишені 

ФІНАНСИ. Бум кредитування банками малих і середніх
компаній відбудеться за кілька років, тому бізнес 
має шукати альтернативні джерела

99,9%
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у серпні
2017 року порівняно з липнем
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»6

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА

На Житомирщині
остерігаються, що
поспіх зашкодить
зеленому
багатству

2

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур'єр»

Найчисленніший на сьогодні
улов на підконтрольній 

владі Луганщині бійці групи
підводного розмінування Між -
регіонального центру швидкого
реагування (МЦШР) м. Ромни

Державної служби з надзви-
чайних ситуацій підняли із Сі-
верського Дінця поблизу села
Привілля: 36 одиниць снарядів
калібру 152 міліметри. А най-
важчою знахідкою поки що 
залишається снаряд «Смерч»
(300 мм, 7,6 метра завдовжки),
який довелося піднімати з річки

Айдар біля села Передільське
Станично-Луганського району.
Скільки ще в річках зони АТО
смертоносного заліза, не бе-
реться передбачити навіть на-
чальник відділення групи
підводного розмінування стар-
ший лейтенант Володимир Гус-
лавський.

Спеціалізована група ряту-
вальників з міста Ромни Сумської
області працює на Луганщині з
2014 року. І першим об’єктом для
водолазів-саперів став міст між
Сєверодонецьком і Рубіжним.
«Тоді важливо було налагодити
транспортне сполучення. Ми пе-
редовсім очищували територію

від снарядів і мін. Міст устигли пі-
дірвати, але руйнувань могло бу-
ти значно більше. Ми там
виявили багато вибухівки, яка не
спрацювала», — згадує Во-
лодимир Гуславський.

У цій унікальній групі
кожна людина — універ-
сальний фахівець. 

Смертоносне залізо як доказ агресії Росії
РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ. Річки в зоні АТО теж потребують розмінування
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оголошення

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ТЕО РЕКОНСТРУКЦІЇ
СИСТЕМИ ГАЗООЧИСНИХ УСТАНОВОК ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  

(м. Київ, 02094, вул. Гната Хоткевича, 20)
Промисловий майданчик теплоелектроцентралі ТОВ «ЄВРО-РЕКОН-

СТРУКЦІЯ» розташований в промзоні Дніпровського району м. Києва 
за адресою: вул. Гната Хоткевича, 20.

Теплоелектроцентраль введена в експлуатацію у 1954 році та при-
значена для комбінованого виробництва тепла та електроенергії. 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» постачає тепло житловим масивам 
Дніпровського та Дарницького районів. 

Основним джерелом утворення забруднюючих речовин є котлоагре-
гати станції:

•  енергетичні котлоагрегати ТП-170 ст. № 5, ТП-15 ст. №№ 6,8, ТП-13 
ст. № 9та ТП-47ст.№7,10;

• водогрійні котли ВК-1 та ВК-2 типу ТП-170;
• водогрійні котли ПТВМ-100 №1, 2, 3, 4.
Для очистки димових газів від забруднюючих речовин енергетичні 

котлоагрегати оснащені апаратами мокрої очистки від пилу. Ефектив-
ність роботи існуючих пилогазоочисних установок на даний час не від-
повідає сучасним нормам. Апарати не забезпечують очищення димо-
вих газів від таких забруднюючих речовин як оксиди азоту та діоксид 
сірки. Для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище 
та приведення концентрацій забруднюючих речовин у димових газах 
котлів №№ 5, 6, 7, 8, 9 до вимог Директиви №2010/75ЄС в ТЕО передба-
чена заміна існуючих апаратів мокрої очистки димових газів на сучасні 
високоефективні електрофільтри та впровадження установок сірко- та 
азотоочистки. Це дозволить привести вміст у викидах шкідливих речо-
вин до необхідних екологічних показників. 

В ТЕО також передбачена можливість реалізації споживачу уловле-
ної в електрофільтрах сухої золи, що у подальшому дозволить повніс-
тю припинити скидання золи до існуючого золошлаковідвалу. 

Будівництво установок планується виконувати з виділенням дев’яти 
черг будівництва:

1 черга будівництва — будівництво електрофільтру для очищення 
димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу;

2 черга будівництва — будівництво електрофільтру для очищення 
димових газів котлоагрегату ст. № 7 від пилу;

3 черга будівництва — будівництво електрофільтру для очищення 
димових газів котлоагрегату ст. № 8 від пилу

4 черга будівництва — будівництво електрофільтру для очищення 
димових газів котлоагрегату ст. № 9 від пилу;

5 черга будівництва — будівництво електрофільтру для очищення 
димових газів котлоагрегату ст. № 5 від пилу;

6 черга будівництва — установка сіркоочистки за котлоагрегатами 
ст. №№ 5, 6; 

7 черга будівництва — установка сіркоочистки за котлоагрегатами 
ст. №№ 7, 8, 9;

8 черга будівництва — установка азотоочистки за котлоагрегатами 
ст. №№ 5, 6;

9 черга будівництва — установка азотоочистки за котлоагрегатами 
ст. №№ 7, 8, 9.

Реалізація проектних рішень проводиться в умовах діючого підпри-
ємства з почерговим виведенням із експлуатації котлоагрегатів у між-
опалювальний період.

Після реконструкції існуючої системи газоочисних установок ТЕЦ 
очікуються наступні рівні викидів від котлоагрегатів ст. №5-9:

1-5 черги будівництва (пилоочистка) — концентрацію пилу в димо-
вих газах буде доведено до рівня не вище 50 мг/нм3;

6,7 черги будівництва (сіркоочистка) — концентрацію SO2 в димо-
вих газах буде доведено до рівня не вище – 200 мг/нм3,пилу — не ви-
ще 20 мг/нм3;

8,9 черги будівництва (азотоочистка) концентрація концентрацію 
NOx в димових газах буде доведено до рівня не вище – 200 мг/нм3.

Після проведення реконструкції із урахуванням розроблених в ТЕО 
заходів очікується значне зниження рівня забруднення атмосферного 
повітря в зоні впливу ТЕЦ.

Планована діяльність передбачає будівництво нових споруд в межах 
землевідводу ТЕЦ і не потребує додаткового вилучення земельних ре-
сурсів в тимчасове і постійне користування. 

Планована діяльність не пов’язана з додатковим використанням по-
верхневих і підземних вод, не представляє небезпеки змін гідродина-
мічного і гідрохімічного режимів підземних вод, не порушує вимог при-
родоохоронного законодавства в галузі охорони й раціонального вико-
ристання водних ресурсів.

Зниження концентрацій забруднюючих речовин у викидах в атмос-
ферне повітря від джерел викидів ТЕЦ внесе позитивний вклад в якість 
повітряного і водного середовища, грунту, рослинного та тваринного 
світу.

У соціальному плані впровадження передбаченої ТЕО реконструкції 
має позитивне значення, оскільки зменшення кількості викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря дозволить знизити шкідливий 
вплив на здоров’я людей і на природне середовище, а повний перехід 
на сухе золовидалення дозволить у подальшому виконати закриття зо-
лошлаковідвалу ТЕЦ.

Відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства 
на всіх чергах будівництва та при подальшій експлуатації ТЕЦ, здійснен-
ня екологічного контролю за впливом виробничої діяльності підпри-
ємства на навколишнє середовище бере на себе ТОВ «ЄВРО-РЕКОН-
СТРУКЦІЯ».

Заява про екологічні наслідки надана до місцевого органу самовря-
дування. 

Для ознайомлення з матеріалами ОВНС звертатися за адресою:  
м. Київ, 02094, вул. Гната Хоткевича, 20, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

З пропозиціями, зауваженнями та коментарями звертатись до Де-
партаменту міського благоустрою та збереження природного сере-
довища Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, 
03680, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2.

Генеральний директор ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 
В.В. Селіванов

Директор СО ПАТ «Донбасенерго» ДПР НДІ «Теплоелектропроект» 
Р.П. Сердюков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Пастухов Андрій Олексійович,  05.11.1982 року народжен-
ня, який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 18.09.2017, 19.09.2017, 20.09.2017 у 
період часу з 09.00 до 18.00 годин до слідчого в особливо важливих спра-
вах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької 
області Цуріна А.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ру-
мянцева, 4 «а», для проведення за Вашою участю слідчих дій у криміналь-
ному провадженні № 42017050000000291 від 23.03.2017 за ч. 3 ст. 368 КК 
України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюва-
ного, закінчення досудового розслідування та відкриття Вам матеріалів кри-
мінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 
291 КПК України.   

Інформація про аукціон з продажу майна, 
що перебуває на балансі КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання»  
Лот 1 – Циркуляційний насос UPS32-120F, поч. вартість продажу 

(п/в) 11842 грн. Лот 2 – Циркуляційний насос UPS40-60F, п/в 5643 грн. 
Лот 3 – Циркуляційний насос UPS65-120F, п/в 10260 грн. Лот 4 – Елек-
тронасос 22SV 05F055T, п/в 17328 грн. Місцезнаход. Лоти 1-4: Мико-
лаїв. обл., м. Южноукраїнськ, вул. Паркова, 5, склад КП «ЖЕО». Усі ці-
ни без врахув. ПДВ. Ознайомлення з майном: в робочі дні з 08.00 до 
17.00 за його місцезнаход. Ціна продажу визначається з врахув. ПДВ. 
Фіксовані умови продажу: Переможець аукціону додатково сплачує 
послуги Біржі з підготовки та проведення аукціону, компенсує Про-
давцю витрати, пов’язані з проведенням експерт. оцінки та рецензії 
до неї та витрати на публікацію інформації про аукціон. Аукціон від-
будеться 11.10.2017р. об 11-00 г. на Миколаївській філії товарної бір-
жі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3В. Кін-
цевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні та оплати внесків – 
05.10.17р. Внески сплачуються шляхом безготівкового перерахуван-
ня з відкритого в банку рахунку на поточні рахунки ТБ «Катеринос-
лавська» в ПАТ КБ «Приватбанк» (код 23364874, МФО 305299) (без 
ПДВ): №26001118108001 - реєстраційний 17 грн.; №26002050231002 – 
гарантійний 10% від поч. вартості Лоту. Час роботи філії біржі з прийо-
му заяв на участь в аукціоні: в робочі дні з 10-00 до 14-00, тел. (0512) 
368-276, адреса: м. Миколаїв, вул. Садова, 3В.

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 340 одиниць майна (активів) банку  

шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 
Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна 

та офісна техніка,  та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених 
на сайті Банку  www.deltabank.com.ua та 
ФГВФО http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених 
на сайті Банку www.deltabank.com.ua та 
ФГВФО http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення про прове-
дення безпосереднього продажу,  
розміщене на веб-сайті Фонду

http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/index.
php?ELEMENT_ID=145871

Контактний телефон (044) 500-00-18

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Острикова Олександра Леонтійо-
вича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 18 вересня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-
відача передбачені статтею 139 КПК України, а та-
кож наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтею 323 КПК України, прокурора та за-
хисника – статтею 324 КПК України, потерпілого 
– статтею 325 КПК України, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників – 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пе-
рекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

01 жовтня 2017 року о 17 год. 00 хв.   
відбудуться Загальні Збори членів  

Гаражного кооперативу «СПРИНТЕР»  
(код ЄДРПОУ   32939559) та членів  

Відокремленого структурного  
підрозділу «СПРИНТЕР — ЛЮКС»  

(код ЄДРПОУ  38982201), який входить  
до  складу ГК «СПРИНТЕР». 

Збори відбудуться у приміщенні за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Київська, буд. 1 «А», яке коо-
ператив орендував для проведення зборів. 

Порядок денний: 1. Розгляд заяви Полупанової 
З. М. про звільнення з посади голови кооперати-
ву та вибори нового голови ГК «Спринтер». 2. Ви-
бори нового складу членів правління ГК «Сприн-
тер». 3. Вибори уповноважених осіб, які мають 
право представляти ГК «Спринтер»  у правовід-
носинах з третіми особами та мають право вчиня-
ти дії  від імені кооперативу без довіреності, у то-
му числі підписувати договори, фінансові, банків-
ські документи  та інші документи. 4. Різне (роз-
гляд заяв членів кооперативу).

Конкурсна комісія з передачі в оренду  
комунального майна територіальної громади  

м. Курахове
ОГОЛОШЕННЯ

про передачу в оренду майна комунальної 
власності територіальної громади м. Курахове

Відповідно до рішення Курахівської міської ра-
ди від 23.08.2017 року № VII/37-11 «Про укладан-
ня договору оренди на нежитлове приміщення, яке 
знаходиться в комунальній власності територіаль-
ної громади м. Курахове за адресою: Донецька об-
ласть, Мар’їнський район, м. Курахове, пр. Собор-
ний, буд. 21а/3» вирішено передати:

– ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «АДАМАНТ БК» (ЄДРПОУ 41400905) в орен-
ду нежитлове приміщення, яке знаходиться в кому-
нальній власності територіальної громади м. Кура-
хове за адресою: Донецька область, Мар’їнський 
район, м. Курахове, пр. Соборний, буд. 21 а/3, за-
гальною площею 105,1 м2, для розміщення офісу.

Голова конкурсної комісії В.В. Батрак

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

організатори торгів:
ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номер лоту: Q82826b17823
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:

28.09.2017;12.10.2017;27.10.2017;10.11.2017;
24.11.2017;08.12.2017;22.12.2017;09.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19787-28092017-10525

КБ «ПРИВАТБАНК»
Номер лоту: Q83426b17835- Q83426b17836
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:

28.09.2017;12.10.2017;27.10.2017;10.11.2017;
24.11.2017;08.12.2017;22.12.2017;09.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19962-28092017-2

ПП «НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»
Номер лоту: Q83526b17837- Q83526b17840
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:

28.09.2017;12.10.2017;27.10.2017;10.11.2017;
24.11.2017;08.12.2017;22.12.2017;09.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19749-28092017-1

ТОВ «ВЕР-ТАС»
Номер лоту: Q83626b17841- Q83626b17842
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:

28.09.2017;12.10.2017;27.10.2017;10.11.2017;
24.11.2017;08.12.2017;22.12.2017;09.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19963-28092017-3

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Кані-
щі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року народження, як обви-
нувачену в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню №420 151 103 30000017 внесеного до ЄРДР 13.03.2015 ро-
ку за обвинуваченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,  
5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 15 год. 00 хв. 18 
вересня 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинува-
ченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак
У провадженні Чугуївського міського суду Харківської області зна-

ходиться цивільна справа №636/2843/17 за позовом Лісовської Інни 
Валеріївни до Лісовського Артема Олександровича  про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітніх дітей. 

Повідомляємо, що Вас, Лісовського Артема Олександровича, який 
народився 15.08.1979 р., зареєстрованого в м. Чугуєві Харківської об-
ласті по вул. Гвардійській, 45, викликають як відповідача по вказаній 
справі на судове засідання, яке відбудеться 21 вересня 2017 р. о 10.00 
у залі №14 Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: 
Харківська обл., м. Чугуїв, площа Соборна, 2. У разі неявки на судо-
ве засідання справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі на-
явних доказів.

Суддя О. І. Слурденко
Томаківський районний суд Дніпропетровської області (адреса су-

ду: 53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Леніна, 28) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться      15.09.2017 о 
10:00 до Караулов Руслан Євгенійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 53561, Дніпропетровська обл., Томаківський  р-н, с. Іллінка, вул. 
Садова, буд. 1) справа № 195/1247/17, суддя Скрипченко Д. М.

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

Гр. Лашкун Віталій Валерійович, 09.05.1980 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Дніпро, По-
кровський масив, 3-«А», кв. 59, мешкає: м. Дні-
про, пров. Штурманський, 1, кв. 61, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, вам, як 
підозрюваному необхідно з’явитися 18.09.2017 
року об 11.00 год. до першого слідчого відді-
лу слідчого управління прокуратури Харків-
ської області (м. Харків, вул. Б. Хмельницько-
го, 4, кабінет №37, 057-732-66-76, для допи-
ту вас як підозрюваного, ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування в поряд-
ку ст. 290 КПК України та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42017220000000831 від 31.07.2017 за ознака-
ми складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365,  
ч. 4 ст. 187 КК України.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Радвановську Юлію Анатоліїв-
ну, 14.09.1981 року народження, зареєстровану 
в м. Сімферополь, АР Крим по вул. Хрустальова, 
97, кв. 94, у підготовче судове засідання за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК України 
на 11.30 годину 4 жовтня 2017 року в приміщенні 
суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет 
№ 7, у колегії суддів під головуванням судді Ба-
байлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт, або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої 
в суд, оголошення вважається належним повідо-
мленням і розгляд справи можливий за процеду-
рою спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Захарову Катерину Павлів-
ну, 11.03.1977 року народження, яка прожи-
ває по вул. Свердлова, 4 в м. Керч, АР Крим, 
у підготовче судове засідання за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002849 за ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни на 10.00 годину 4 жовтня 2017 року в при-
міщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Ки-
єві, кабінет № 7, під головуванням судді Ба-
байлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт, або інший доку-
мент, що посвідчує особу. У разі неявки об-
винуваченої в суд, оголошення вважається 
належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судо-
вого провадження.

В Шевченківському районному суді м. Києва 29.09.2017 року об 
11.00 год. відбудеться судовий розгляд кримінального провадження 
відносно Захожого Дмитра Павловича, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК 
України.

В судове засідання викликається Захожий Дмитро Павлович.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Лінник О.П.

В Шевченківському районному суді м. Києва 29.09.2017 року о 08.20 год. 
відбудеться судовий розгляд кримінального провадження відносно Шу-
кальського Валентина Володимировича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Шукальський Валентин Володимиро-
вич.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О.П.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Давиденка Андрія Бо-
рисовича, відоме місце проживання: 94000, м. Ста-
ханов, вул. Шалабали, буд. 2а, кв. 8, та Давиденко 
Ганну Анатоліївну, відоме місце проживання: 94000,  
м. Стаханов, вул. Заводський проїзд, буд. 62, кв. 1, у 
судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Давиденка Андрія Борисовича, Да-
виденко Ганни Анатоліївни про стягнення боргу за 
кредитним договором, яке відбудеться 3 жовтня 
2017 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказа-
не судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель  

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідачів Деркач Анжелу Михайлівну 
(Луганська область, м. Кадіївка, вулиця 395-ї Шахт.
Дивізії, буд. 11, кв. 1), Нестеренка Володимира Во-
лодимировича (Луганська область, м. Кадіївка, вули-
ця 395-ї Шахт.Дивізії, буд. 11, кв. 1) у судове засідан-
ня з розгляду цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії – Луганського обласного 
управління AT «Ощадбанк» до Деркач Анжели Ми-
хайлівни, Нестеренка Володимира Володимирови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться 03.10.2017 року о 15 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39А) розглядає цивільну справу 227/2722/17 за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії: Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Єф-
ремова A.M. про стягнення заборгованості.

Відповідач: Єфремов Анатолій Михайлович, місце ре-
єстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. На-
хімова, буд. 21; викликається на 18 вересня 2017 року об 
11.50 годині до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
ча, необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність на підставі 
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Літинський районний суд Вінницької області (адреса суду: 
22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Героїв 
Чорнобиля, 30) викликає відповідача Мельніковського Мак-
сима Олександровича, 27.12.1986 р.н. (відоме місце реєстра-
ції: вул. Шевченка (Кірова), буд. 17, с. Осолинка Літинського 
району Вінницької області) за позовом Мельніковської Ан-
желіки Анатолівни до Мельніковського Максима Олексан-
дровича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні позивача, комісія з питань захисту 
прав дитини при Вінницькій РДА, про позбавлення батьків-
ських прав, у судове засідання, яке відбудеться 19.09.2017 
року о 12.00 годині, цивільна справа № 137/1051/17, суддя 
Гопкін П. В. У разі неявки відповідача на призначений час або 
неповідомлення про причини неявки, справу буде розгляну-
то у його відсутність за наявними доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України. З опублікуванням оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідачів Фурсова Едуарда Микола-
йовича (Луганська область, м. Кадіївка, вулиця Хру-
нічева, буд. 21, кв. 39), Терещенка Сергія Петрови-
ча (Луганська область, м. Кадіївка, вулиця Лобачев-
ського, буд. 58б, кв. 17) у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Фурсова Едуарда Миколайовича, 
Терещенка Сергія Петровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
03.10.2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Нетішинський міський суд Хмельницької облас-
ті (адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться 1 грудня 
2017 року об 11.00 год., Бондарука Івана Васильови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Київ, Дес-
нянський район, вул. Миколи Лаврухіна, буд. 15/46, 
кв. 295, та Новікова Андрія Леонідовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Нетішин, вул. Будівель-
ників, 7, кв. 39, як відповідачів у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк» до Бондарука Івана Васильовича, 
Новікова Андрія Леонідовича, третя особа: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «БК «Новобуд», 
про стягнення заборгованості (головуючий у справі 
суддя Базарник Б. І.).

У випадку неявки відповідачів, справа буде роз-
глянута на підставі наявних у ній доказів.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова 
Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 
35, у судові засідання, які проводитимуться в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудуться 19 вересня 
2017 року о 16 год. 00 хв. та 20 жовтня 2017 року о 09 год. 40 
хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного 
суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Багрій

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 28.08.2017 р. по цивільній справі 
№ 417/4062/17 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» філія: Луганське обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Меженської Марії Сергіївни, Межен-
ського Максима Івановича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором було ухвалено заочне 
рішення, позовні вимоги задоволені повністю.

Суддя Дідоренко А. Е.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, 

що заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачами заяви про перегляд заочно-
го рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кіро-
ва, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 20 вересня 2017 року о 15 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 
15.06.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшо-
вицька, 26-Б, кв. 4) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 20 вересня 2017 року о 16 
год. 00 хв.

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

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

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

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Коваленка Андрія Анатолійови-
ча, 22.09.1962 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Беспалова, 39, кв. 40, м. Сімфе-
рополь, АР Крим) у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ст. 14 ч. 1, 115 ч. 2 п.п. 6, 12, 
ст. 14 ч. 1, 258 ч. 2 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 18 
вересня 2017 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
до Полтавської Ірини Миколаївни, Мизнікової-Міщук Тетяни 
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі у справі – Полтавська Ірина Миколаїв-
на, 22.05.1985 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Макіївка, кв-л Металурга, 8, кв. 43, Мизніко-
ва-Міщук Тетяна Миколаївна, 28.06.1978 р.н., останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, м-н Ком-
сомольський, 25, кв. 56, викликаються до суду на 25 вересня 
2017 року о 8 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Басову Олену Андріївну, 02.05.1972 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Севастополь, вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
в судове засідання, яке відбудеться 20 вересня 2017 
року о 15 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
під головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового за-
сідання №5, каб. 29).

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 
04.01.1980 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Не-
вського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 20 вересня 2017 року о 16 
год. 30 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Зиму Петра Анатолійовича, 18.01.1970 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Шапошникова, 1, кв. 25) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, в судове засідання, яке відбудеться 20 ве-
ресня 2017 року о 16 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під 
головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засі-
дання № 5, каб. 29).

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

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу 
№ 242/3051/17, 2/242/1268/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» до Остапенко Олени Олегів-
ни (останнє місце мешкання відповідачки: м. Донецьк, 
пр. Комсомольський, буд. 39, кв. 91) про стягнення за-
боргованості. Відповідачка Остапенко О.О. викликається 
на 1 листопада 2017 р. об 11.30 год. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чки до суду вона повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чка вважається повідомленою про дату, час і місце роз-
гляду справи і у разі неявки до суду, справа може бути 
розглянута за її відсутності.

Суддя Капітонов В. І.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фрук-
това, 1-б) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 18 вересня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
19, під головуванням судді Бородія В. М.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Бистрякову Діану Святославівну, 
25.05.1973 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. Феодо-
сія) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засі-
дання, яке відбудеться 18 вересня 2017 року об 11 
год. 00 хв.

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

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

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

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1351/2017 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 4 2016 01 0000000 194 від 09.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
21.09.2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 
08.02.1955 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 
33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 18 вересня 2017 року о 09 год. 15 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18 вересня 2017 року о 09 год. 55 хв.

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

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

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

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької 
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 
231) розглядає цивільну справу за позовом Кредит-
ної спілки «Азовська кредитна компанія» до Лихоба-
бінка Юрія Костянтиновича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Лихобабінко Юрій Костянтинович, 
17.07.1987 року народження, викликається на 
02.10.2017 року об 11 годині та 06.10.2017 року на 
11 годину до суду, кабінет № 1, для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутністю. 

Суддя Мирошниченко Ю. М.

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ковітіді Ольги Федорівни, 07.05.1962 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Ковітіді Ольга Федорівна, 07.05.1962 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке відбудеться 22 вересня 2017 року о 
09.30 год. у приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 5, під головуванням судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
відповідачів Мальцева Романа Олександровича, який про-
живає за адресою: вул. Інтернаціональна, буд. 5, кв. 12,  
м. Амвросіївка, Донецька область, та Мальцеву Інну Сергіїв-
ну, яка проживає за адресою: вул. Молодіжна, буд. 32, кв. 44, 
м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» - в особі філії До-
нецького обласного управління АТ «Ощадбанк» до Мальцева 
Романа Олександровича, Мальцевої Інни Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19.09.2017 року о 10.00  
годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область,  
м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, 27А під головуванням судді  
Гуцал О. П., кабінет №16.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі 
вважаються повідомленими про час та місце розгляду спра-
ви та у випадку неявки до суду справу може бути розгляну-
то за їх відсутності.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі фі-
лії – Донецького обласного управління AT «Ощад-
банк» до Тер-Азаряна Армена Олександровича, Тер-
Азарян Інни Володимирівни, Карпухіної Тетяни Воло-
димирівни, Карпухіна Андрія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі по справі: Тер-Азарян Армен Олексан-
дрович, Тер-Азарян Інна Володимирівна, Карпухі-
на Тетяна Володимирівна, Карпухін Андрій Вікторо-
вич викликаються до суду як відповідачі по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії – Донецького обласного управління AT «Ощад-
банк» до Тер-Азаряна Армена Олександровича, Тер-
Азарян Інни Володимирівни, Карпухіної Тетяни Воло-
димирівни, Карпухіна Андрія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 2017 ро-
ку о 15.10 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радян-
ська), 39А.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідачку Свистюр Вікторію 
Вячеславівну по цивільній справі за позовом Свистю-
ра Сергія Миколайовича до Свистюр Вікторії Вячес-
лавівни про розірвання шлюбу. (Останнє місце про-
живання: м. Суми, с. Піщане, вул. Воровського, 25). 
Явка в судове засідання обов’язкова! Про причини 
неявки необхідно повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 27.09.2017 року о 
13.20 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 
12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Лисенко Валентину Василівну (останнє 
відоме місце проживання: м. Київ, пр-т Героїв Сталін-
града, 52, кв. 4) по цивільній справі №2/756/1884/17 
за позовом Лисенка Юрія Васильовича до Лисенко 
Валентини Василівни, третя особа: Онопрієнко Лідія 
Валентинівна, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, у 
судове засідання на 18.09.2017 року о 12.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 23.
Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. М. Маринченко

Ширяївський районний суд Одеської області викликає 
як відповідача Кіріченка Сергія Михайловича в судове за-
сідання, яке відбудеться 03.10.2017 року об 11.30 год. у 
приміщенні Ширяївського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, смт Ширяєве, вул. 
Соборна, № 97А (зал засідання № 1), у цивільній спра-
ві № 518/147/17 за позовом Кіріченко Любові Іванівни до 
Кіріченка Сергія Михайловича (третя особа: Ширяївська 
селищна рада Ширяївського району Одеської області) 
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання, розгляд справи буде 
проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Чорнобаївський районний суд Черкаській області ви-
кликає в судове засідання Бердника Анатолія Івановича, 
14 вересня 1963 року народження, місце проживання не-
відоме, як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору, у цивільній справі за позовом Ше-
пеля Г.І. до Богодухівської сільської ради Чорнобаївсько-
го району Черкаської області про визначення додаткового 
строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 22 вересня 2017 року о 
09.00 год. у залі № 2 Чорнобаївського районного суду Чер-
каської області за адресою: вул. Центральна, 134, смт Чорно-
бай, Чорнобаївський район, Черкаська обл. У разі неприбут-
тя третьої особи у визначений судом час у судове засідання 
цивільна справа буде розглянута без його участі.

Суддя В. В. Чубай

Великобагачанський районний суд Полтавської об-
ласті викликає як відповідачку Корнієнко Оксану Геор-
гіївну, 20.02.1987 року народження, останнє відоме міс-
це проживання якої було: селище Велика Багачка, вул. 
Колгоспна, 22 Полтавської області, в судове засідання 
по цивільній справі №525/611/17 за позовом Корнієнка 
Руслана Володимировича до Корнієнко Оксани Георгіїв-
ни про зменшення розміру аліментів на утримання дітей, 
яке відбудеться 18 вересня 2017 року о 09 годині в при-
міщенні суду за адресою: селище Велика Багачка Пол-
тавської області, вул. Шевченка, 69.

У разі неявки в судове засідання відповідачки Корні-
єнко О. Г., слухання справи відбудеться за її відсутності.

Суддя В. В. Хоролець

Іршавський районний суд Закарпатської облас-
ті викликає як відповідача Васьківа Михайла Михай-
ловича, мешканця м. Львів, вул. Котика, 1, по справі 
за позовом Сабова Анатолія Михайловича до Ваські-
ва Михайла Михайловича та Бутька Володимира Ми-
хайловича, третя особа: Іршавська держнотконто-
ра, про визначення додаткового строку для прийнят-
тя спадщини, визнання права власності на спадкове 
майно.

Засідання відбудеться о 09.30 годині 29.09.2017 
року за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 21.

У випадку неявки в судове засідання слухання 
справи буде проведено без вашої участі.

Суддя М. О. Пітерських

Зуєв Олексій Олександрович, який мешкає у місті 
Харкові, по вулиці Мироносицькій, будинок 97, квар-
тира 44. Доводжу до Вашого відома, що 12 червня 
2017 року, було відступлено право грошової вимо-
ги за Кредитним Договором №014/02/3-370-05 від 
2 червня 2005 р. та договором іпотеки №014/02/3-
370/1-05 від 02 червня 2005 р. (з усіма додатковими 
договорами та угодами до нього). Я, Синєгубов Олег 
Васильович, набув статусу «Іпотекодержателя», тому 
прошу Вас виконати свої зобов’язання за Кредитним 
Договором №014/02/3-370-05 від 2 червня 2005 р. у 
30-денний строк з дня публікації цього оголошення. 
Погашення заборгованості здійснювати на користь 
Синєгубова Олега Васильовича за наступними рекві-
зитами: ІПН: 3953713639, рахунок №26251104802312 
у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Призначення платежу: 
Погашення заборгованості за Кредитним договором 
№014/02/3-370-05 від 02.06.2005 р.

 Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не 
буде виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель 
Синєгубов Олег Васильович вправі розпочати проце-
дуру звернення стягнення на предмет іпотеки, а са-
ме: реєстрацію права власності предмета іпотеки – 
двокімнатну квартиру №44 (сорок чотири), яка зна-
ходиться у місті Харкові по вулиці Мироносицькій, 
будинок 97 (дев’яносто сім). 

Горченко Галина Михайлівна та Горченко Віра Олегівна 
(поручитель за договором поруки № 014/1647/74/98556/2), 
які мешкають за адресою: м. Харків проспект Леніна (Нау-
ки), буд. 22 кв. 565. Доводжу до вашого відома, що 30 черв-
ня 2017 р. було відступлено право грошової вимоги за Кре-
дитним Договором №014/1647/74/98556 від 28 березня 
2008 р. та договором іпотеки №014/1647/74/98556/1 від 28 
березня 2008 р. (з усіма додатковими договорами та уго-
дами до нього). Я, Богомолова Катерина Сергіївна, набула 
статусу «Іпотекодержателя», тому прошу Вас виконати свої 
зобов’язання за Кредитним Договором №014/1647/7498556 
від 28 березня 2008 р. у 30-денний строк з дня публіка-
ції цього оголошення. Погашення заборгованості здій-
снювати на користь Богомолової Катерини Сергіївни 
за наступними реквізитами: ІПН: 2950418425, рахунок  
№ 26258109854658 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Призна-
чення платежу: Погашення заборгованості за Кредитним 
договором №014/1647/74/98556 від 28 березня 2008 р.

 Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не буде 
виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель Богомоло-
ва Катерина Сергіївна вправі розпочати процедуру звер-
нення стягнення на предмет іпотеки, а саме: реєстрацію 
права власності предмета іпотеки – нежитлові приміщен-
ня 1-го поверху з номеру 12-1 по номер 12-3(дванадцять 
тире один по дванадцять тире три) загальною площєю 
41,0 кв. м, розташовані в літері «А-5» (А тире п’ять) за 
адресою: місто Харків, вулиця Мироносицька, будинок 
номер 88 (вісімдесят вісім).

Велика Валентина Григорівна, яка мешкає у місті Хар-
кові по вулиці Прим’єрівська, будинок 3/5, квартира 11. 
Доводжу до вашого відома, що 29 червня 2017 р. було 
відступлено право грошової вимоги за Кредитним Дого-
вором №014/1932/82/94626 від 08 листопада 2007 р. та 
договором іпотеки №014/1932/82/94626/1 від 08 листо-
пада 2007 р. (з усіма додатковими договорами та уго-
дами до нього). Я, Прокопчук Євгеній Володимирович, 
набув статусу «Іпотекодержателя», тому прошу Вас ви-
конати свої зобов’язання за Кредитним Договором 
№014/1932/82/94626 від 08 листопада 2007 р. у 30-ден-
ний строк з дня публікації цього оголошення. Погашення 
заборгованості здійснювати на користь Прокопчука Єв-
генія Володимировича за наступними реквізитами: ІПН: 
3053713639, рахунок №26251104802312 у ПАТ «ПУМБ», 
МФО 334851. Призначення платежу: Погашення забор-
гованості за Кредитним договором №014/1932/82/94626 
від 08 листопада 2007 р. 

Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не буде 
виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель Прокоп-
чук Євгеній Володимирович вправі розпочати процеду-
ру звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: реє-
страцію права власності предмета іпотеки – трикімнатну 
квартиру №15 (п’ятнадцять), яка знаходиться у місті Хар-
кові по вулиці Кооперативній, будинок 2 (два).

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Синицю Олександра Вікто-
ровича, 21.10.1984 року народження, проживає за 
адресою: Донецька область, Шахтарський район, 
смт Сердите, вул. Шкільна, 28, у судове засідання 
по цивільній справі №323/2079/17 (2/323/716/17) за 
позовом Синиці Кристини Сергіївни до Синиці Олек-
сандра Вікторовича, третя особа: Рада опіки та піклу-
вання при виконавчому комітеті Малотокмачанської 
сільської ради Оріхівського району Запорізької об-
ласті, про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька та стягнення 
аліментів, під головуванням судді Плечищевої О. В., 
кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 25 ве-
ресня 2017 року об 11.30 годині в приміщення суду 
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Трав-
нева, 23 (каб. №12).

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду, справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Кравця В. В., 
як відповідача по цивільній справі за позовом Приходько Вікто-
рії Миколаївни до ФОП Кравець Володимир Васильович про стяг-
нення заборгованості за договором купівлі-продажу товару, у су-
дове засідання яке відбудеться 29.09.2017 року о 12 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р Б.Хмельницького, 
32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача в судове засідання без поважних 
причин та неповідомлення суду про причини неявки, це повідо-
млення визнається належним повідомленням і справу може бути 
розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Бу-

ран Олену Миколаївну на 02.10.2017 року о 10 год. 00 хв. 

та на 03.10.2017 року о 10 год. 00 хв. у зал судового засі-

дання № 3, суддя Бар’як А. С., на розгляд справи за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-

ний банк України» до Буран Олени Миколаївни про стягнен-

ня заборгованості.

Євсеєнко Микола Михайлович, місце проживання неві-
доме, викликається до Орджонікідзевського міського суду 
Дніпропетровської області, як відповідач по цивільній спра-
ві №№ 184/1146/17, 2/184/419/17 (суддя Малашина Ю. Б.) за 
позовом Євсеєнко Ніни Сергіївни до Євсеєнка Миколи Ми-
хайловича про розірвання шлюбу. Судове засідання відбу-
деться о 10 годині 00 хвилин 18.09.2017 року в приміщенні 
суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Ор-
джонікідзе), вул. Торгова, 37. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних 
та доказів.

Втрачені Свідоцтво про пра-
во власності для прогулянко-
вих суден № ПП 004531 та Сві-
доцтво про право плавання під 
Державним прапором (Суд-
новий патент) для прогулян-
кових суден № КП 004747 по 
судну «Bombardier Challenger 
180 SE», реєстраційний номер 
«ua 4372 KV», що належать 
Кравчуку Сергію Володимиро-
вичу, вважати недійсними.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Галані Олександра Генна-
дійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-3 КК України, 
який викликається для участі у розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться 15 вересня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. 
Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області призначено підготовчий судовий роз-
гляд на 08.30 год. 15.09.2017 року, на 08.30 год. 
04.10.2017 р. по кримінальному провадженню за об-
винуваченням Цимбалюка Максима Володимирови-
ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цимбалюку М. В. необхідно 
з’явитись до зали судового засідання №9 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ 
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 20, на 08.30 
год. 15.09.2017 р.

Суддя І. В. Корнєєва

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальну справу № 234/12095/16-к (про-
вадження № 1-кп/234/542/16) за обвинуваченням 
Коровченка Артема Вікторовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 187 КК Укра-
їни. Обвинувачений Коровченко Артем Вікторович, 
22.10.1985 р.н., який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Леоніда Бико-
ва, буд. 1, кв. 141, викликається на 15.09.2017 року 
о 10.00 год. до суду, каб. №23, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне про-
вадження № 242/2268/17 за обвинуваченням Єремєєва Петра Ва-
лерійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, в/ч Д-0065, зареєстрований та про-
живаючий за останньою відомою адресою: Миколаївська об-
ласть Миколаївського району, смт Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича 
у підготовче судове засідання на 15 вересня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. 
№17.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Сіто Майкла Луіса як відповідача 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «КИЇВЕНЕРГО» до Сіто Майкла Луі-
са про стягнення боргу за необліковану електричну 
енергію, про стягнення боргу за електричну енергію, 
яке відбудеться 18.10.2017 року о 14.30 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №408, 4-й 
поверх. Явка до суду обов’язкова. Уразі неявки спра-
ва буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання Селютіну Ірину Іванівну, як відповідачку для роз-
гляду цивільної справи за позовом AT «Райффайзен Банк 
Аваль» до Селютіної Ірини Іванівни про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке призначене на 3 листопада 
2017 року о 08 годині 30 хвилин у Шевченківському район-
ному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтя-
рівська, 31-А, 406 каб.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка 
вважається повідомленою про день, час та місце розгляду 
справи і у випадку неявки до суду справа може бути розгля-
нута за її відсутності.

Суддя Юзькова О. Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Божука Миколу Леонтійовича як 
відповідача по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Київенерго» до Божука 
Миколи Леонтійовича про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться 18.10.2017 року о 13.30 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №408, 4-й 
поверх. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки спра-
ва буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 за 
обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Об-
винувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до суду на 11 
годину 00 хвилин 15 вересня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик 
суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310), ви-
кликає на 14.11.2017 року о 13 год. 00 хв. Сидорен-
ка Олексія Івановича як відповідача по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Київе-
нерго» до Сидоренка Олексія Івановича про стягнен-
ня заборгованості за надані послуги з центрального 
опалення та постачання гарячої води.

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

Суддя О. А. Савицький

Коровін Сергій Миколайович, останнє відоме міс-
це реєстрації якого: м. Докучаєвськ Донецької об-
ласті, вул. Грибоєдова, буд. 6, викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач у цивільній спра-
ві №324/932/17 за позовом Коровіної Марії Михай-
лівни до Коровіна Сергія Миколайовича про надан-
ня дозволу на в’їзд/виїзд малолітньої дитини на тим-
часово неконтрольовану владою України територію 
Донецької області без згоди батька, яке відбудеться 
25 вересня 2017 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні 
Пологівського районного суду за адресою: м. Поло-
ги Запорізької області, вул. Єдності (М.Горького), 28.

Суддя Ю. М. Каретник

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Павельчук Віру Іванівну як відпо-
відачку по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» до Павель-
чук Віри Іванівни про стягнення боргу за електрич-
ну енергію, яке відбудеться 18.10.2017 року о 14.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№408, 4-й поверх. Явка до суду обов’язкова. У разі 
неявки справа буде розглядатися за наявними в ній 
доказами.

Суддя Піхур О. В.

Нетішинський міський суд Хмельницької облас-
ті (адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться 29 листо-
пада 2017 року о 10.00 год. Чигира Володимира Ми-
хайловича, останнє відоме місце проживання: м. Не-
тішин, просп. Курчатова, буд. 11, кв. 19 Хмельниць-
кої області, як відповідача у справі за позовом Чигир 
Олени Михайлівни до Чигира Володимира Михайло-
вича, третя особа: Служба у справах дітей виконав-
чого комітету Нетішинської міської ради, про позбав-
лення батьківських прав (головуючий у справі суддя 
Базарник Б. І.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.
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На карті Вінниці 
з’явився «Пазлик» 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Новий сучасний дошкільний заклад «Пазлик» на 
220 місць гостинно відчинив двері у Вінниці. Відповідно до уго-
ди з міською радою звів його своїм коштом інвестор, який роз-
будовує мікрорайон Академічний. За рахунок міського бюдже-
ту укомплектували дитсадок необхідним інвентарем та облад-
нанням. Він розрахований на 7 груп дітей, у ньому є музична та 
спортивна зали, кабінет психолога, медичний блок, харчоблок, 
пральня та інше. Загальна площа будівлі — 2,4 тисячі квадрат-
них метрів. На території обладнано ігрові майданчики. 

«Згадую, як рік тому, коли ми спілкувалися з жителями Акаде-
мічного, перше питання було — дитячий садок. Завдяки інвесто-
рам ми спільно нанесли «Пазлик» на карту Вінниці», — сказав 
міський голова Сергій Моргунов на церемонії відкриття садочка. 
За його словами, цього року в місті буде введено в експлуатацію 
ще один дошкільний заклад по вулиці Максима Шимка. Ще чоти-
ри садочки у місті будують за кошти інвестора. В 2007 році у міс-
ті налічувався 41 комунальний дитячий садочок, де виховували 10 
тисяч дітей. Тепер їх уже 53, які відвідують 17 тисяч дітей. «У на-
шому місті формується сильна територіальна громада, наш бізнес 
чітко усвідомлює, що крім того, щоб будувати і заробляти, необхід-
но вирішувати і соціальні питання», — зауважив Сергій Моргунов. 

На честь відкриття «Пазлик» та його майбутні вихованці 
отримали у подарунок цифрове фортепіано та ноутбук.

Нові жертви метанолу
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ФАЛЬСИФІКАТ. Число жертв фальсифікованого спиртного 
збільшується. У Чигиринському районі на Черкащині троє чоло-
віків отруїлися метиловим спиртом. Внаслідок уживання отрути 
один із них помер. Як виявилося, працівники підприємства з ви-
готовлення дерев’яних піддонів із села Рацевого випивали ми-
нулої суботи «на трьох». Гадали, звичайний спирт. А насправді 
це був метанол, який ще називають деревним спиртом. 

Ще двоє фігурантів трагічного обіду нині в лікарні, а село охо-
пила паніка. Жителі пам’ятають події на Харківщині, коли від 
отруєння метанолом померли кілька десятків людей. А торік са-
ме в цьому селі правоохоронці викрили нелегальний спиртза-
вод. Звідки взялося спиртне цього разу — з’ясовує поліція. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +17  +22 Черкаська +13  +18 +19  +24
Житомирська +12  +17 +17  +22 Кіровоградська +14  +19 +22  +27
Чернігівська +13  +18 +17  +22 Полтавська +14  +19 +21  +26
Сумська +13  +18 +18  +23 Дніпропетровська +15  +20 +25  +30
Закарпатська +11  +16 +16  +21 Одеська +15  +20 +25  +30
Рівненська +11  +16 +16  +21 Миколаївська +15  +20 +25  +30
Львівська +9  +14 +16  +21 Херсонська +16  +21 +27  +32
Івано-Франківська +10  +15 +16  +21 Запорізька +15  +20 +27  +32
Волинська +9  +14 +16  +21 Харківська +14  +19 +25  +30
Хмельницька +11  +16 +16  +21 Донецька +15  +20 +26  +31
Чернівецька +11  +16 +16  +21 Луганська +13  +18 +26  +31
Тернопільська +9  +14 +16  +21 Крим +16  +21 +27  +32
Вінницька +12  +17 +18  +23 Київ +14  +16 +19  +21

Укргiдрометцентр
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Олімпійці-легкоатлети 
тренуватимуться в Сумах

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МАЙБУТНІ ПЕРЕМОГИ. З 1 
січня наступного року в Сумах 
розпочне роботу Східний дер-
жавний центр олімпійської під-
готовки з легкої атлетики. Про 
це під час брифінгу повідомив 
перший заступник міністра мо-

лоді та спорту Ігор Гоцул. За йо-
го словами, подібний центр — 
Західний — запрацює й у Луць-
ку. Відкриття таких закладів — 
непересічна подія не лише для 
двох обласних міст, а й усіх ша-
нувальників спорту, зокрема 
легкої атлетики. Адже відтепер 
юнаки і дівчата матимуть усі 
умови для повноцінних трену-

вань, аби поповнити лави Олім-
пійської збірної України.

Як наголосив голова Сум-
ської ОДА Микола Клочко, це 
насамперед вияв спортивної 
довіри до Сум і області, бага-
тої легкоатлетичними традиці-
ями. Протягом року тут прохо-
дитимуть підготовку приблиз-
но 70 спортсменів молодіж-

ної та юнацької категорій. На 
функціонування центру в на-
ступному році у державному 
бюджеті передбачено понад 
10 мільйонів гривень. До йо-
го діяльності залучать місцеві 
науково-медичні заклади, фа-
хівців Сумського держунівер-
ситету та об’єкти спортивної 
інфраструктури міста. 

Харківських дітей об’єднає воркаут
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

СПОРТ ДЛЯ ВСІХ. До пів-
тисячі дітлахів, які захоплю-
ються воркаутом (від англій-
ського workout — масовий 
спортивний рух, який об’єднує 
тих, хто тренується на вулич-
них спортивних майданчиках) 
та східними єдиноборствами, 
прихистить під своїм дахом 
найбільший у країні спортив-
ний комплекс «Торсіон». Йо-
го було нещодавно відкри-
то в Індустріальному районі 
Харкова. Тут на 400 квадрат-
них метрах розташовані за-
ли з тренажерами і спеціаль-
ним обладнанням для трену-
вань на турніках, гімнастики 
та інших фізичних вправ. Це 
вже другий у Харкові спор-
тивний центр такого профілю, 

який фінансує міськрада. Йо-
го двері відкриті для всіх.

Спортклуб можуть відві-
дувати діти віком від семи ро-
ків. Для них добирають інди-

відуальну програму загально-
фізичної підготовки та ефек-
тивного розвитку. Тут також 
проходитимуть спеціалізовані 
заняття з воркауту на брусах, 

шведських стінках і рукохо-
дах, а також групові та індиві-
дуальні тренування зі східних 
єдиноборств. Організаціє ю ді-
яльності міського клубу і тре-
нерською роботою в ньому 
займається воркаут-збірна 
Харкова BarStylers. До її скла-
ду входять багаторазові чем-
піони України і світові призе-
ри, тренери міжнародного рів-
ня.

«Життя засвідчило, що це 
дуже популярний напрям у 
спорті серед дітей, і наступ-
ний великий центр ми готує-
мо до відкриття поблизу За-
лютиного», — розповів Хар-
ківський міський голова Ген-
надій Кернес. За його слова-
ми, для цієї мети вже знайде-
не приміщення, розроблено 
проект клубу, а міськрада го-
това надати фінансування. 

ФОТОФАКТ

ТРЕТЯ РАКЕТКА. Найкраща українська тенісистка Еліна 
Світоліна гарантувала собі третю сходинку в рейтингу Все-
світньої тенісної асоціації по закінченні Відкритого чемпіонату 
США в Нью-Йорку. Спортсменка стане першим представником 
в історії українського тенісу, якому вдалося досягти такого ре-
зультату. Це досягнення поб’є історичний національний рекорд 
Андрія Медведєва, який наприкінці травня 1994-го у віці 19 ро-
ків три тижні протримався на четвертому місці рейтингу Асоці-
ації тенісистів-професіоналів. 

Нагадаємо, що цьогоріч наша двадцятидворічна спортсмен-
ка виграла п’ять титулів WTA, ставши чемпіонкою трьох тур-

нірів Premier 5 (у Дубаї, Римі й Торонто), а також двох WTA 
Internataional (у Тайбеї та Стамбулі). На турнірах Великого шо-
лома українка вперше зіграла в четвертому колі Вімблдону 
і Відкритого чемпіонату США, а також записала в свій актив 
другий чвертьфінал на «Ролан Гаррос». Також Еліна Світоліна 
стала першою в історії тенісисткою, якій вдалося виграти три 
турніри Premier 5 за один сезон.

Як лідер сезону за кількістю титулів Еліна Світоліна залиша-
ється однією з головних претенденток на путівку на Підсумко-
вий турнір в Сингапурі, де зіграє вісімка кращих тенісисток цьо-
го року, повідомляє btu.org.ua. 

Уже перші заняття в спорткомплексі  
зібрали сотні дітлахів та підлітків
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