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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:            «Наше
покликання — стати 

східним кордоном 
європейської  

цивілізації.  
Ми рухатимемося  

до повного членства  
в Євросоюзі та НАТО».

Рятувальники готові 
до високої води 

ДСНС. Спеціальні навчання підрозділів Державної служби з над-
звичайних ситуацій «Київське море-2017» відвідали вчора Прези-
дент Петро Порошенко, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і Се-
кретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. 

Навчання проходили напередодні Дня рятівника України. У них 
були задіяні 300 працівників відомства, 19 одиниць спецтехніки, 
два літаки і два вертольоти, 26 плавзасобів, повідомляє департа-
мент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Каб-
міну. «Щойно виникає надзвичайна ситуація, ми звертаємося до 
вас. І сьогодні хочу сказати слова вдячності рятівникам за тисячі 
врятованих життів, за врятовані міста й селища, — сказав Володи-
мир Гройсман. — А питання фінансування ДСНС — один із пріори-
тетів бюджету на 2018 рік».

Підрозділи ДСНС опрацьовували практичні навички порятунку 
на воді в умовах підтоплення внаслідок підвищення рівня води у 
Дніпрі, Десні, Прип’яті, Стугні, Тетереві. Вище керівництво держави 
ознайомилося з перебігом навчань і напрацюванням злагодження 
підрозділів ДСНС.

212 305 
військовослужбовців і працівників 

Збройних сил отримали на сьогодні статус 
учасника бойових дій 

ПЕРШОПРОХІДЦІ. Крупецька ОТГ на Рівненщині спрямовує 
чималі кошти до держбюджету й кидає виклик району

Дотація від громади

Президент про місію України з оборони спільного 
європейського дому від загроз зі сходу
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Письменник Василь Шкляр  
про роман «Троща», коли 
з’явиться фільм «Чорний 
Ворон» і як склалася доля 
отамана Марусі 

Під виглядом спільних військових 
навчань «Захід-2017», переконані 
в НАТО, Міноборони РФ 
напрацьовує плани вторгнення  
на територію країн-сусідів

ГЕОПОЛІТИКА

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

15 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Cвіже осіннє повітря допомагає першачкам, які вчаться за програмою «Інтелект України»
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документи
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА
Підозрюванний(на)

Клешньов Олександр Іванович 14.11.1958 Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 233
Попшой Марина Олександрівна 07.04.1969 Донецька область, м. Донецьк, вул. Собінова, б. 160, кв. 16  
Тараньова Валерія Сергіївна 31.05.1969 Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців,  

буд. 184, кв. 38  
Яманко Валентина Григорівна 03.04.1972 Донецька область, м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 7/7
Федько Григорій Миколайович 15.07.1962 Донецька область, м. Горлівка, вул. Велетня, буд. 45, кв. 52
Устіменко Петро Петрович 12.12.1980 Донецька область, с. Безіменне, вул. Пушкіна, б. 10
Ткаченко Вадим Євгенович 13.04.1983 Донецька область, м. Донецьк, вул. Максима Горького,  

б. 152, кв. 16
Рядно Наталія Сергіївна 03.01.1980 Донецька область, м. Горлівка, вул. Горького,  

буд. 37 «А», кв. 44
Одєгов Ігор Олександрович 19.01.1956 Донецька область, м. Донецьк, вул. Вишеградського,  

б. 14, кв. 14
Мігда В’ячеслав Павлович 04.07.1979 Донецька область, м. Донецьк, вул. Островського, б. 26, кв. 61
Леонов Станіслав Юрійович 21.10.1958 Донецька область, м. Донецьк, вул. Кутаїська, б. 28
Князєв Костянтин Володими-
рович

21.03.1979 Донецька область, м. Амвросіївка, вул. Інтернаціональна,  
б. 1, кв. 27

Каракай Ольга Вікторівна 06.08.1970 Донецька область, м. Єнакієве, вул. Берегового, б. 3, кв. 39
Гревцова Вікторія Олексіївна 02.09.1985 Донецька область, м. Макіївка, вул. Международна, б. 89
Гармаш Олена Валентинівна 13.07.1977 Донецька область, м. Моспіне, вул. Молодіжна, б. 16, кв. 2
Трусова Наталія Вікторівна 25.01.1966 Донецька область, м. Донецьк, вул. Листопрокатників,  

б. 17, кв. 43  
Башкірова Світлана Іванівна 26.04.1964 Донецька область, м. Торез, п/у Пролетарський, б. 36 «А»  
Палатова Марина Володимирівна 15.04.1985 Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйбишева, б. 202, кв. 151  
Скічко Олена Вікторівна 24.10.1978 Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Магістральний,  

б. 10, кв. 32
Стіба Ганна Сергіївна 22.04.1988 Донецька область, м. Донецьк, вул. Щетиніна, буд. 39  
Харахулах Олена Вікторовна 17.10.1978 Донецька область, с. Роздольне, вул. Чапаєва, б. 4
Палкіна Марія Геннадіївна 06.07.1982 Донецька область, м. Комсомольське, вул. Горького,  

буд. 37 «А», кв. 44
Ревін Ігор Володимирович 23.09.1961 Донецька область, м. Донецьк, вул. Політбойців, б. 3 «А», кв. 121
Степаненко Вікторія Борисівна 03.06.1988 Донецька область, м. Донецьк, вул. Жовтня, буд. 20-«А», кв. 8
Володько Михайло Іванович 02.01.1954 Донецька область, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська,  

б. 4, кв. 6
Лебедєнко Світлана Володимирівна 24.08.1980 Донецька область, м. Донецьк, вул. 50-років СРСР, б. 143 «А»
Семенова Тетяна Вікторівна 22.10.1983 Донецька область, м. Макіївка, вул. Міжнародна, буд. 40, кв. 12
Зємцова Тетяна Анатоліївна 28.12.1978 Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, буд. 102
Максимова Наталія Миколаївна 26.01.1981 Донецька область, м. Макіївка-19, вул. Шкірятова, буд. 88
Валуйський Віталій Андрійович 19.01.1989 Донецька область, м. Єнакієве, вул. Бардіна, б. 10
Богославська Олена Миколаївна 25.11.1976 Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, б. 62, кв. 44
Гуляєва Марія Миколаївна 12.11.1980 Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, б. 32, кв. 52
Федоренко Сергій Миколайович 12.09.1959 Донецька область, м. Макіївка, вул. Репіна, 2-й проїзд,  

б. 17-А, кв. 6
Федорова Анастасія Олегівна 04.09.1989 Донецька область, м. Донецьк, вул. Шуйська, б. 12, кв. 66

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 18.09.2017, 19.09.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 
години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих 
справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення 
письмового повідомлення про підозру, та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000039 від 19.01.2015 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Валуйський Віталій Андрійович 19.01.1989 Донецька область, м. Єнакієве, вул. Бардіна, б. 10

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 18.09.2017, 19.09.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 
години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих 
справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення 
письмового повідомлення про підозру, та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000856 від 23.08.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Богославська Олена Миколаївна 25.11.1976 Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, б. 62, кв. 44

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 18.09.2017, 19.09.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 
години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих 
справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення 
письмового повідомлення про підозру, та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000655 від 23.08.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Гуляєва Марія Миколаївна 12.11.1980 Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, б. 32, кв. 52

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 18.09.2017, 19.09.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 
години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих 
справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення 
письмового повідомлення про підозру, та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000658 від 23.08.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Федоренко Сергій Миколайович 12.09.1959 Донецька область, м. Макіївка, вул. Репіна, 2-й проїзд,  
б. 17-А, кв. 6

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 18.09.2017, 19.09.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 
години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих 
справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення 
письмового повідомлення про підозру, та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420160500000006861 від 23.08.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання,  тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або  судового рішення ;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом  тривалого часу внаслідок  відрядження, подорожі тощо);
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139 Наслідки неприбуття на виклик
1) Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим 

Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайом-
лення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут-
тя, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.

2) У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3) За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від  23.02.2014}
4) Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного досудового провадження.

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу
слідчого управління прокуратури Донецької області
радник юстиції                                                                                                                  Є. Шпорта

Підозрюваний Іванець Сергій Анатолійович, 14.10.1980 ро-
ку народження, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, 
вам необхідно з’явитись о 10 год. 00 хв. 20.09.2017 р. до ка-
бінету №115 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, до 
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Запорізь-
кій області Бабаніної А. В. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, 62, для допиту вас як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №22017080000000002 від 30.01.2017 р. за  
підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знахо-
диться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Ткаченка 
Петра Леонідовича, третя особа: Одеська місцева прокуратура 
№ 3, про зняття арешту, у зв’язку з чим повідомляємо відпові-
дача Ткаченка Петра Леонідовича, що судове засідання відбу-
деться 18 вересня 2017 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Вар-
ненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Іванову Валерію Васильовичу, 18 листопада 1981 року народжен-
ня, уродженцю смт Тошківка Попаснянського району Луганської області, зареєстрова-
ному за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, вул. Зарічна, буд.18, кв. 2, на під-
ставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  КПК України, необхідно з’явитись 21.09.2017 о 10 год. 
00 хв. в кабінет № 303 слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській облас-
ті, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопіль-
ській області підполковника юстиції Цимбалюка І. І., за адресою: м. Тернопіль, про-
спект С. Бандери, 21, для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017210000000021, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська, у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Уманець Ірини Валентинівни до Уман-
ця Руслана Михайловича про розірвання шлюбу, викликає в судове за-
сідання Уманця Руслана Михайловича (останнє відоме місце реєстра-
ції: вул. Леніна, 2а, с. Захарівка, Світловодський район Кіровоградської 
обл.) як відповідача, яке відбудеться 22 вересня 2017 року о 14.00 го-
дині в приміщенні Самарського районного суду м. Дніпропетровська по 
вул. Електричній, 1-а (каб. 205).

Суддя К. С. Маштак

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Луценко Світ-
лану Миколаївну в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Українська факторингова компанія» до Відділу державної 
виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київ-
ській області, Луценко Світлани Миколаївни про звільнення майна з-під аре-
шту.

Розгляд справи призначено на 11.30 год. 21 вересня 2017 року в примі-
щенні Броварського міськрайонного суду Київської області за адресою: міс-
то Бровари Київської області, вулиця Грушевського, 2, каб. № 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Повістка 11-кп/778/1191/17
Апеляційний суд Запорізької області викликає Гаранжа Романа Во-

лодимировича, як обвинуваченого на 11.00 год. 22.09.2017 р. за адре-
сою: пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою 
прокурора на ухвалу Приазовського районного суду Запорізької облас-
ті від 01.06.2017 р. Обов’язок – надати паспорт. Поважні причини не-
прибуття на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття – 
в ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Фомін В. А.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 625-р 
Київ

Про погодження призначення Гавриша Д. М. 
виконуючим обов’язки голови правління 

публічного акціонерного товариства «Державна 
продовольчо-зернова корпорація України»

Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства 
щодо призначення Гавриша Дмитра Миколайовича виконуючим обов’язки голо-
ви правління публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зерно-
ва корпорація України».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 626-р 
Київ

Про погодження передачі цілісного майнового 
комплексу комунального закладу «Міська 

клінічна лікарня № 2 м. Вінниці» в державну 
власність з віднесенням його до сфери 

управління Міністерства охорони здоров’я
Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Вінницької місь-

кої ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального закладу 
«Міська клінічна лікарня № 2 м. Вінниці» (код згідно з ЄДРПОУ 01110713), що 

розміщений на земельній ділянці площею 0,5566 гектара (кадастровий номер 
0510136300:01:043:0049), в державну власність з віднесенням його до сфери 
управління зазначеного Міністерства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 623-р 
Київ

Про затвердження нового складу Міжвідомчої 
комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню 
підприємств

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 люто-

го 2007 р. № 257 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвес-
торів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств» (Офіційний 
вісник України, 2007 р., № 14, ст. 516; 2013 р., № 60, ст. 2144; 2016 р., № 100, ст. 
3261) затвердити новий склад Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвес-
торів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017 р. № 623-р

СКЛАД 
Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів,  

протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгів-

лі, голова Комісії
Міністр юстиції, перший заступник голови Комісії
Державний секретар Мінекономрозвитку, заступник голови Комісії

Директор юридичного департаменту Мінекономрозвитку, секретар Комісії
Міністр аграрної політики та продовольства
Міністр внутрішніх справ
Міністр закордонних справ
Міністр фінансів
Голова Фонду державного майна 
Голова Держгеокадастру
Голова ДРС
Голова Держаудитслужби
Голова Держфінмоніторингу
Голова НАДС
Голова Національного антикорупційного бюро України
Представник Адміністрації Президента України (за згодою)
Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації
Директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Заступник начальника Управління з питань діяльності правоохоронних органів та 

органів юстиції Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції 
та запобігання корупції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту приватного права Мін’юсту
Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуд-

дя (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності (за згодою)
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 

земельних відносин (за згодою) 
Народні депутати України (за згодою)
Генеральний прокурор України (за згодою)
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
Голова СБУ (за згодою)
Голова НКЦПФР (за згодою)
Голова Антимонопольного комітету 
Голова Національного банку (за згодою)
Голова Вищої ради правосуддя (за згодою)
Голова Ради суддів України (за згодою)
Бізнес-омбудсмен (за згодою)
Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)
Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національ-

ному рівні (за згодою)



16 вересня 2017 року, субота, № 173 www.ukurier.gov.ua 13

оголошення

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

Суддя Старокостянтинівського районного суду 
Хмельницької обл. Цішковський В. А. повідомляє про 
розгляд цивільної справи за позовною заявою ТОВ 
«Страхова компанія «АХА Страхування» до Довгаль 
Ліни Вікторівни про стягнення сплаченого страхово-
го відшкодування, яке відбудеться 16 жовтня 2017 
року о 10 год. 00 хв. за адресою: Хмельницька об-
ласть, м.Старокостянтинів, вул. Миру, 9 та викли-
кає до суду відповідача Довгаль Ліну Вікторівну, 
03.11.1970 року народження. У разі неявки в судо-
ве засідання відповідачки справа буде розглянута у 
її відсутність.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає Орлову Раїсу Михайлівну, 27.04.1982 р.н., 
у судове засідання, яке призначене на 10 годину 00 
хвилин 25 вересня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/991/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Орлової 
Раїси Михайлівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Цвєткову Ірину Іванівну, 17.12.1961 р.н., 
у судове засідання, яке призначене на 15 годину 00 
хвилин 29 вересня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/1095/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Цвєтко-
вої Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Сервулю Володимира Володимировича, 
29.09.1980 р.н., у судове засідання, яке призначене 
на 15 годину 00 хвилин 27 вересня 2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 319/1084/17 за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Сервулі Володимира Володимировича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, 
смт Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну спра-
ву 227/2543/17 за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Синенко Любов Кос-
тянтинівни, Синенка Володимира Івановича, Шайду-
рової Ірини Олександрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачі: Синенко Любов Костянтинівна, місце 
реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Красноз-
наменська, буд. 63, кв. 156, Синенко Володимир Іва-
нович, місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Краснознаменська, буд. 63, кв. 156, Шайдуро-
ва Ірина Олександрівна, місце реєстрації: Донецька 
обл., м. Харцизьк, вул. Котовського, буд. 38, викли-
каються на 22 вересня 2017 року о 14.00 годині до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, 
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по спра-
ві.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідачів необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухва-
лено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Першотравенський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52037, Дніпропетровська обл., м. Першотра-
венськ, вул. Леніна, 16) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  21.09.2017 о 14:00 до Мігуш 
Маргарита Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 52801, 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Гагаріна, 
буд. 14, кв. 47) справа № 186/977/17, суддя Демиденко С. М.

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

Апеляційний суд Житомирської обл. (адреса суду: 10008, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  21.09.2017 о 15:00 до Хоменко Наталія Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., м. Жи-
томир, пр. Миру, буд. 25, кв. 65) справа № 295/15857/16-ц,  
суддя Талько О. Б.

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

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 відбу-
деться  21.09.2017 о 09:00 до Кушнєр Петро Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 30300, Хмельницька обл., Ізяс-
лавський р-н, сел. Мокрець, вул. Радянська, буд. 25) справа  
№ 675/1335/17, суддя Янішевська О. С.

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

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52600, Дніпропетровська обл., смт Василь-
ківка, вул. Комсомольська, 16) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  21.09.2017 о 09:00 
до Тараненко Олена Віленівна (останнє відоме місце реє-
страції: 52630, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н,  
с. Письменне, вул. Павлова, буд. 8) справа № 172/810/17, суддя  
Битяк І. Г.

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

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Во-
ди, вул. Маяковського,129) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 21.09.2017 о 08:40 до ФОП 
Ярова Катерина Вiкторiвна (останнє відоме місце реєстрації: 
52207, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Франка, 
буд. 30, кв. 21) справа № 176/328/17, суддя Волчек Н. 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.

Малиновський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65033, 
Одеська обл., м. Одеса, вул, Стуса,1-а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 21.09.2017 об 
11:15 до Мурадян Арсен Азатович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Богдана Хмель-
ницького, буд. 31, кв. 11-А) справа № 521/10308/17, суддя  
Сегеда О. М.

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

Старобільський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92700, Луганська 
обл., м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

20.09.2017 о 09:00 до Вакуленко Катерина Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 92704, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Кірова, буд. 48, кв. 2) справа 
№ 431/3803/17, суддя Березка О. М.

25.09.2017 о 09:00 до Бесчасний Михайло Іванович (останнє відоме місце реє-
страції: 92701, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Чехова, буд. 35, корп. 6) спра-
ва № 431/2087/17, суддя Пелих О. О.

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.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37600, Пол-
тавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 133) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

21.09.2017 о 16:00 до Сюсюкало Тамара Григорівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шкіоьна, буд. 14) справа  
№ 541/1410/17, суддя Андрущенко-Луценко С. В.

03.10.2017 об 11:00 до Григор’єв Ігор Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 37650, Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Ромодан, вул. Залізнич-
на, буд. 27) справа № 541/1364/17, суддя Андрущенко-Луценко С. В.

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.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 42000, Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.09.2017 о 08:10 до Горпинченко Катерина Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 42081, Сумська обл., Роменський р-н, с. Глинськ, вул. Адмірала 
Куліка, буд. 22) справа № 585/2427/17, суддя Євлах О. О.

29.09.2017 о 08:10 до Окамбі-Кіндало Ігєр (останнє відоме місце реє-
страції: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 115/2) справа  
№ 585/1720/17, суддя Шульга В. О.

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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу 227/2548/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Руденко Наталії Сергіївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачка Руденко Наталія Сергіївна, 20.03.1977 р.н., місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Харцизьк, вул. Польова, буд. 20 викликається на 22 вересня 2017 
року о 14.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки необхідно повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідан-
ня як відповідача Остроуха Валерія Сергійовича, 20.10.1977 року народжен-
ня, по цивільній справі № 126/2053/17 за позовом Веселовської Оксани Фе-
дорівни до Остроуха Валерія Сергійовича, за участю третьої особи: Служби у 
справах дітей Бершадської райдержадміністрації Вінницької області, про по-
збавлення батьківських прав.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду 
(м. Бершадь, вул. Шевченка, № 4) об 11.30 годині 21.09.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача на 
підставі наявних у ній доказів.

З опублікуванням оголошення Остроух Валерій Сергійович вважається 
повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суддя Рудь О. Г.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 15300, Чернігів-
ська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 66) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся:

20.09.2017 о 08:30 до Кравченко Альона Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Хотіївка, вул. Садова,  
буд. 45) справа № 736/453/17, суддя Чурупченко М. І.

20.09.2017 о 09:00 до Остапенко Роман Юрійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Червонохутірська, буд. 12,  
кв. 2) справа № 736/548/17, суддя Чурупченко 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.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/1175/17-ц за позовом Філіп-
пової Заріни Галібовни до Філіппова Антона Юрійовича про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22.09.2017 року о 13.00 год. (резерв-
на дата 29.09.2017 р. о 13.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Філіппов Антон Юрійович, останнє місце реєстрації:  
м. Луганськ, кв-л Мирний, буд. 2, кв. 130.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове 
засідання (провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/23/2017) обвинува-
ченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по криміналь-
ному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 365 КК України, яке відбудеться 22 вересня 2017 року о 10.30 годи-
ні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А. В.

Хорольський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37800, Полтавська 
обл., м. Хорол, вул. Карла Маркса, 82) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.09.2017 о 09:10 до Сидоренко Ігор Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 37800, Полтавська обл., Хорольський р-н., м. Хорол, вул. Берегова, 20) 
справа № 548/1579/16-ц, суддя Миркушіна Н. С.

20.09.2017 о 09:20 до Смірнова Катерина Іванівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 37841, Полтавська обл., Хорольський р-н, с.Грушине) справа  
№ 548/661/17, суддя Миркушіна Н. С.

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.

Кузнецовський міський суд Рівненської обл. (адреса суду: 
34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Будівель-
ників, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 20.09.2017 р. о 13.15 год. до Грицюка Олексан-
дра Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: 34401, 
Рівненська обл., м. Вараш (Кузнецовськ), вул. Вараш, буд. 
32б, кв. 10), справа № 565/1504/17, суддя Мануляк І. В.

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

З опублікуванням оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт. Петропав-
лівка, вул. Радянська, 74а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  20.09.2017 о 08:30 до Цим-
балюк Дмитро Андрійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52750, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. 
Росішки, вул. Орденоносна, буд. 27) справа № 188/1077/17,  
суддя Курочкіна О. М.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 21.09.2017 р. о 16.00 год. до Волкова Сергія Лео-
нідовича (останнє відоме місце реєстрації: 84450, Донецька 
обл., Лиманський р-н, смт Дробишеве, вул. Калініна, буд. 
29), справа № 236/2274/17, суддя Саржевська І. В.

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

З опублікуванням оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 11200, Житомирська обл., смт Ємільчине, вул Жовтня, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 20.09.2017 о 09:20 до Луценко Валентина Валенти-
нівна (останнє відоме місце реєстрації: 11266, Житомирська 
обл., Ємільчинський р-н, с. Горбове, вул. Лесі Українки, буд. 
8) справа № 277/553/17, суддя Прищепа Т. П.

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.

Шишацький районний суд Полтавської області ви-
кликає Соляника Ігоря Дмитровича, як відповідача у ци-
вільній справі № 551/657/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Соляника І. Д. про стягнення кредитної за-
боргованості.

Судові засідання відбудуться о 08.30 год. 20 вересня 
2017 року та о 08.30 год. 29 вересня 2017 року (резервне 
засідання) за адресою: Полтавська область, Шишацький 
район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

У разі неявки в судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, буде розглянута у відсутність від-
повідача.

Суддя Д. С. Сиволап

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ду-
бана Назара Івановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Соснівка, 
вул. Івасюка, 7), як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1307/2017 (463/2224/17) за позо-
вом Мацкевич Тетяни Петрівни до Дубана Назара Івано-
вича про розірвання шлюбу, що відбудеться 22 вересня  
2017 р. о 9 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засі-
дань №10.

В разі неявки відповідача на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Білокуро-
ву Олену Юріївну, як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі № 426/10956/17 за позовом Сит-
ніка Сергія Вікторовича до Білокурової Олени Юріїв-
ни про розірвання шлюбу, що відбудеться 22 верес-
ня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідачку 
Струкачову Олену Сергіївну по справі № 697/1465/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Струкачової Олени Сергіївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором у судове засі-
дання, яке відбудеться 20.09.2017 року о 09 год. 00 хв. та 
21.09.2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачка вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи. У ра-
зі неявки відповідачки справа розглядатиметься за наявни-
ми матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Льон
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В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхів-
ського, буд. 31.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 6 червня 2017 ро-
ку розгляд кримінального провадження за обвинува-
ченням Медведєва Володимира Миколайовича прово-
диться в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області від 21 липня 2017 року по кримі-
нальному провадженню відносно Медведєва Володи-
мира Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України було проведено підготовче судове за-
сідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володими-
ра Миколайовича в судове засідання на 20 вересня 2017 
року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання у справі за позовом Гаєвої На-
талії Володимирівни до Ююкіна Ігоря Валентинови-
ча про усунення перешкод у користуванні власністю, 
яке призначено на 10 год. 00 хв. 17 жовтня 2017 року 
за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий (голову-
ючий суддя Писанець В. А.).

У разі неявки в судове засідання відповідача  
Ююкіна Ігоря Валентиновича, справа буде розгля-
нута за його відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК 
України.

У провадженні Франківського райсуду м. Львова знахо-
диться цивільна справа за позовом Іванчук Вікторії Юріївни 
до Дончака Віктора Петровича, третьої особи, що не заяв-
ляє самостійних вимог Органу опіки та піклування Франків-
ської районної адміністрації Львівської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав та зміну способу стягнення алі-
ментів.

Франківський районний суд м. Львова викликає Дончака 
Віктора Петровича як відповідача у справі про позбавлення 
батьківських прав та зміну способу стягнення аліментів, яке 
відбудеться 05.10.2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 69, та попе-
реджає, що у випадку неявки, справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя М. І. Гулієва

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/4137/2017 за позовом Волошен-
ко Лідії Василівни до Підточеного Сергія Вікторовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідач по справі: Підточений Сергій Вікторович, 5 
квітня 1960 року народження, який зареєстрований: Доне-
цька область, м. Соледар, вул. Тельмана, 36, викликається 
в судове засідання на 28 вересня 2017 року о 08 год. 40 хв.

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

Суддя Харченко О. П.

Красилівський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає Мкртумова Івана Рафаїловича, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Гамрецької Юлії Станіславівни про захист прав 
споживача шляхом розірвання договору та стягнен-
ня коштів.

Судове засідання відбудеться 28 09.2017 року о 08 
год. 15 хв. у приміщенні Красилівського районного 
суду Хмельницької області за адресою: Хмельницька 
область, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал №4.

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва буде розглянута за наявними у ній даними та до-
казами.

Голова суду Р. В. Вознюк

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Автомонова Валерія Івановича, Ав-
томонову Таїсію Пантеліївну, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 426/10557/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Автомонова Валерія Івановича, Ав-
томонової Таїсії Пантеліївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 29 вересня 2017 ро-
ку о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Азов-
ська кредитна компанія» до Балаєва Дмитра Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі – Балаєв Дмитро Миколайович 
викликається на 15 листопада 2017 року о 08.45 год. 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

В провадженні Ренійського районного су-
ду Одеської області знаходиться цивільна справа  
№ 510/158/16-ц за позовом Ташніченко Людмили 
Федорівни до Ковальова Анатолія Івановича (третя 
особа — Орган опіки та піклування Ренійської район-
ної державної адміністрації) про позбавлення бать-
ківських прав.

Судове засідання по справі призначено на 
26.09.2017 р. о 08 годині 00 хвилин у Ренійсько-
му районному суді за адресою: Одеська область, 
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. 
(04840)42129.

Суд викликає відповідача Ковальова Анатолія Іва-
новича, остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, 
вул. 3-го Гвардійського полку, 47/3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
ча Ковальова Анатолія Івановича, справа буде роз-
глянута без його участі.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
року, обвинуваченої у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 25 вересня 
2017 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

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.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 25 вересня 2017 року о 09.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

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.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає від-
повідачку Зименко Лідію Миколаївну, 05.06.1949 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Новоазовський ра-
йон, с. Красноармійське, вул. Ватутіна, 7, у судове засідання по 
цивільній справі №2/325/351/2017 (325/1033/17) за позовом Кре-
дитної спілки «Можливість» до Зименко Лідії Миколаївни про 
стягнення сум за договором кредиту, яке призначене на 9 жов-
тня 2017 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні 
Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: 
вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запо-
різької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи і у ра-
зі неявки до суду справа може бути розглянута за відсутнос-
ті відповідачки на підставі наявних у ній доказів. Відповідачка 
зобов’язана повідомляти про зміну свого місця проживання (пе-
ребування), або місцезнаходження під час провадження справи, 
а також про причини неявки в судове засідання. У разі неповідо-
млення суду про причини неявки вважається, що відповідачка не 
з’явилася в судове засідання без поважних причин.

Суддя Пантилус О. П.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 16.11.2017 
року об 11 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом 
Коржа Юрія Віталійовича до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Хостмайстер», фізичної особи-підприємця Олєйнікова Ігоря Ва-
сильовича, Савченко Олени Георгіївни про визнання дій протиправни-
ми та зобов’язання вчинити дії.

Фізична особа-підприємець Олєйніков Ігор Васильович, остан-
нє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Уборевича, 40, корп. А, 
кв. 10, Савченко Олена Георгіївна, останнє відоме місце проживання:  
м. Харків, вул. Світла, 7-А, кв. 1, викликаються в судове засідання як 
відповідачі.

У випадку неявки в судове засідання, позов буде розглянуто у їхню 
відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 305.
Суддя Н. Г. Притула

Троїцький районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача в судове засідання 
Дробатюка Олександра Валерійовича в справі 
№ 433/866/17-2/433/524/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України» до Дробатюка 
Олександра Валерійовича про стягнення забор-
гованості.

Засідання відбудеться 20 вересня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин за адресою: Луганська об-
ласть, смт Троїцьке, вул. 1 -го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Кличнікова Володимира Миколайовича, як обвинува-
ченого на 11 год. 30 хв. 29 вересня 2017 року в спра-
ві за обвинуваченням Кличнікова Володимира Микола-
йовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Бірса О. В.

Богунський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Андрійчука-Чулаєвсько-
го Олександра Сергійовича по справі за по-
зовом Чулаєвської Анастасії Андріївни до Ан-
дрійчука-Чулаєвського Олександра Сергійови-
ча, третя особа: Орган опіки та піклування Жи-
томирської міської ради, про позбавлення бать-
ківських прав, у судове засідання, яке відбудеть-
ся о 14 год. 10 хв. 21 вересня 2017 року в залі 
судових засідань № 4-Б-3 (м. Житомир, м-н Со-
борний, 1).

У разі неявки відповідача без поважних при-
чин, справа буде слухатися за його відсутності.

Суддя С. М. Полонець

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку в судове засідання Бондар Оль-
гу Вікторівну в справі № 433/945/17-2/433/570/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» до Бон-
дар Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20 вересня 2017 року о 08 
годині 30 хвилин за адресою; Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Житніко-
ва Андрія Олександровича в справі № 433/865/17-
2/433/523/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний банк 
України» до Житнікова Андрія Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20 вересня 2017 року о 08 
годині 45 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Пикулицько-
го Андрія Володимировича в справі № 433/833/17-
2/433/513/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний експортно-імпортний банк 
України» до Пикулицького Андрія Володимировича  
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20 вересня 2017 року о 09 
годині 15 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання у справі за позовом Сухоруко-
вої Валентини Дмитрівни до Сухорукова Юрія Семе-
новича, третя особа — Печерський районний відділ 
Головного управління Державної міграційної служ-
би України в м. Києві, про усунення перешкод у здій-
сненні права власності, виселення, яке призначе-
но на 17 год. 45 хв. 9 жовтня 2017 року за адресою: 
01010, м. Київ, пров. Хрестовий (головуючий суддя 
Писанець В. А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Сухо-
рукова Юрія Семеновича, справа буде розглянута за 
його відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Свистуна Володимира Ана-
толійовича до Свистун Ольги Сергіївни про визначення місця 
проживання неповнолітніх дітей з батьком.

Відповідачка по справі: Свистун Ольга Сергіївна, 
16.01.1987 року народження, остання відома адреса реє-
страції: Бахмутський район, смт Луганське, вул. Хліборобів, 
83, викликається на 20.09.2017 року о 08 годині 30 хвилин 
до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона 
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

З 04.09.2017 р. зі складу в м. Бориспіль, вул. Шев-

ченка,100 проводиться продаж активів (майна) ПАТ 

«АКБ «КАПІТАЛ», що реалізуються безпосередньо 

юридичній чи фізичній особі. 

Безпосередній перелік активів (майна) ПАТ  

«АКБ «КАПІТАЛ» розміщено на веб-сайті банку   

http: //bi11s95.wixsite.com/bank-capital.

Тел. для довідок 068 9302589 — відповідальний  

Валерій Васильович.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Гаврилюк Наталії Сергіївни до Гаврилю-
ка Олександра Анатолійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідач: Гаврилюк Олександр Анатолійович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, вул. 
Василевська, буд. 52, кв. 18, викликається 21 вересня 2017 ро-
ку о 16 год. 20 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Повістка про виклик
Обвинуваченому: Гур’янову Антону Борисови-

чу, 09.09.1973 р.н., зареєстрованому за адресою:  
м. Харків, пр. Маршала Жукова (П. Григоренка),  
б. 13, кв. 79, та фактично проживаючому за адресою: 
м. Харків, пров. Верхівський, б. 23А, кв. 27, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися о 15 год. 20 хв. 11.10.2017 року, 19.10.2017 
року о 15 год. 30 хв., 24.10.2017 року об 11 год. 30 хв. 
у приміщення Київського районного суду міста Хар-
кова (м. Харків, вул. Валентинівська, б. 7Б, зал № 38).

Слідчий суддя Н. М. Бородіна

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає позовну заяву Дружків-
ського дитячого будинку-інтернату до Дунаєвої Олени Петрівни про позбав-
лення батьківських прав, третя особа: Орган опіки та піклування Дружків-
ської міської ради.

В судове засідання по справі, яке призначено на 21 вересня 2017 року о 
08.30 годині викликається відповідачка: Дунаєва Олена Петрівна, 13.12.1971 
року народження, місце реєстрації: вулиця Лихачова, 3 лінія, 1 проїзд, буд. 
26, місто Макіївка Донецької області.

Суддя А. М. Лутай

Соболєв Сергій Олексійович, 27.05.1987 р.н., останнє відоме місце реє-
страції якого: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Краснодарська, 29/1, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як відпо-
відач по цивільній справі №227/2664/17 за позовом Соболєвої Ганни Сергіїв-
ни до Соболєва Сергія Олексійовича про розірвання шлюбу. Судове засідан-
ня відбудеться 21.09.2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неяв-
ки відповідача до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) 
розглядає цивільну справу № 2/229/1505/2017 ЄУН 229/3038/17 за позовом Комуналь-
ного підприємства «Комсервіс» до Афанасенко Наталі Олександрівни, Афанасенка Сер-
гія Васильовича, Жарикова Григорія Вікторовича про визнання осіб такими, що втрати-
ли право користування жилим приміщенням. Відповідачі у справі: Афанасенко Наталя 
Олександрівна, Афанасенко Сергій Васильович, Жариков Григорій Вікторович (остан-
нє місце проживання: 84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. Дружби, 78-14), ви-
кликаються на 21 вересня 2017 року о 09.00 годині до суду, зал № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. В разі 
неявки відповідачів справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Рагозіна С. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом 
Мозгової Алли Валеріївни до відповідача: Мозгового Євгена Анатолійовича, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Європейська, 
буд. 39, кв. 1, який викликається 21 вересня 2017 року о 15 год. 10 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом 
Куркчі Анастасії Сергіївни до Пугачової Ольги Федорівни, третя особа: Приватний 
нотаріус Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Лупіно-
ва Наталя Євгенівна, про скасування свідоцтва про право на спадщину.

Відповідачка: Пугачова Ольга Федорівна, яка зареєстрована за адресою: 84600, 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Крута, б. 5, викликається для участі у розгляді 
справи, що відбудеться 20 вересня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 24.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Димитровський міський суд Донецької області (Донецька область,  
м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 73) викликає Герба Сергія Борисовича, 
11.09.1973 року народження, на 21 вересня 2017 року о 14.00 год. як відпові-
дача у цивільній справі №2/226/462/2017 за позовом Герб Вікторії Дмитрівни 
до Герба Сергія Борисовича про надання дозволу на в’їзд на тимчасово не-
контрольовану територію та виїзд з неї неповнолітнього без згоди та супро-
воду другого з батьків.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Клепка Л. І.
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Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Мягких Любов Олексіївну, Кокирла Дмитра Воло-
димировича, які мешкають: Луганська область, м. Антра-
цит, с. Дубівське, вул. Миру, буд. 1, як відповідачів у судо-
ве засідання по цивільній справі №431/2839/17, проваджен-
ня №2/431/1064/17 за позовом ПАТ «ВБР» до Мягких Л. О., 
Кокирла Д. В. про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 2 жовтня 2017р. о 08.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Зоріна Віталія Олександровича, Зоріну Світлану 
Михайлівну як відповідачів по цивільній справі №328/1642/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії: Донецького обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Зоріна Віталія Олександровича, Зоріної 
Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.09.2017 року о 13 годині 20 
хвилин у приміщенні Токмацького районного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в 
судове засідання Стерницького Юрія Анатолійовича як від-
повідача по цивільній справі №328/1643/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії: Донецького обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Стерницького Юрія Анатолійовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.10.2017 року о 08 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Втрачене посвідчення 

судноводія малого 

судна ММС № 04029-КІ 

від 23.10.2014 р., видане 

на ім’я — Ленс Жермейн 

Марсіано, 

вважати недійсним.

Лохвицький районний суд Полтавської області викли-
кає Яковлєву Ірину Олександрівну, Михайлюченко Клавдію 
Олексіївну, Божкову Віру Іванівну (останнє зареєстроване 
місце проживання: м. Лохвиця, вул. Чкалова, 21, Полтавської 
області) як відповідачів у судове засідання у цивільній справі 
за позовом представника позивача Михайлюченка Олексан-
дра Васильовича — Михайлюченко Надії Андріївни до Яков-
лєвої Ірини Олександрівни, Михайлюченко Клавдії Олексіїв-
ни, Божкової Віри Іванівни про виділ в натурі частки з майна, 
що знаходиться у спільній частковій власності.

Судове засідання по справі відбудеться 12 жовтня 2017 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Лохвицького районного 
суду Полтавської області, зал судових засідань № 1.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів спра-
ва буде слухатися за їхньої відсутності на підставі наявних 
матеріалів справи. Відповідачі зобов’язані повідомити суд 
про причини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Грузман Т. В.

Городенківський районний суд Івано-Франківської 
області повідомляє Лукинюка Сергія Васильовича, 
11.08.1973 року народження, останнє місце реєстра-
ції та проживання: м. Городенка, вул. Стуса, 49/1, Іва-
но-Франківська область, що він як відповідач, викли-
кається в судове засідання 29.09.2017 року на 13 год. 
00 хв. по справі № 342/770/17 за позовом Лукинюк 
Олександри Михайлівни до Лукинюка Сергія Васи-
льовича про позбавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик Луки-
нюка С. В., він вважатиметься належним чином пові-
домлений про час і місце проведення розгляду спра-
ви. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу 
буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайда-
ну, 7, Івано-Франківська область.

Суддя Федів Л. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Костіна С. В. про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач Костін Сергій Володимирович, 20.09.1965 
р.н., останнє місце реєстрації: 86782, Донецька область,  
м. Харцизьк, с. Гірне, вул. Восточна, 41/12, викликається на 
26.09.2017 року о 09.30 год. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До 
розгляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по 
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/1809/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії – Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Боровича Руслана Леонідовича, Борович 
Любові Олексіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.09.2017 року о 14.30 год. 
(резервна дата на 10.10.2017 року о 14.30 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач: Борович Руслан Леонідович, 
адреса: вул. Горького, 58Д, м. Лутугине, Луганська область, 
92000.

Викликається відповідачка: Борович Любов Олексіївна, 
адреса: вул. Горького, 58Д, м. Лутугине, Луганська область, 
92000.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за 
їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

У провадженні Апеляційного суду Сумської області знахо-
диться цивільна справа №592/10441/16-ц, провадження № 22-
ц/788/1250/17 за апеляційною скаргою представника Сумбатова 
Ігоря Рубеновича — Пономаренка Василя Павловича на рішення 
Ковпаківського районного суду м. Суми від 21 червня 2017 ро-
ку в цивільній справі за позовом Сумбатова Ігоря Рубеновича до 
Удовенка Романа Петровича, Сурган Ірини Олексіївни, Солдаткі-
на Сергія В’ячеславовича, третя особа — Черняк Олександр Бо-
рисович, про визнання незаконними та недійсними результатів 
аукціону по продажу майна, визнання недійсним свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно на нежитлове приміщення.

Апеляційний суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викли-
кає до суду відповідача Солдаткіна Сергія В’ячеславовича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 
165, гуртожиток.

Розгляд справи призначено на 10 жовтня 2017 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Апеляційного суду Сумської області за адре-
сою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28.

У випадку неявки до суду справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача.

Суддя О. І. Собина

Георгієвій Валерії Володимирівні, Георгієву Володи-
миру Володимировичу, останнє відоме місце реєстрації 
за адресою: м. Київ, вул. Вербицького,буд. 22/1, кв. 285, 
необхідно 21 вересня 2017 року з’явитись на 15 год. 00 
хв. до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 209, для участі у судово-
му засіданні по цивільній справі за позовом Георгієвої 
Валентини Олександрівни до Георгієва Володимира Во-
лодимировича, Георгієвої Валерії Володимирівни, треті 
особи: Жовтованюк Ганна Володимирівна, Жовтованюк 
Марія Сергіївна, Дарницька районна у м. Києві держав-
на адміністрація, про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування жилим приміщенням, під голову-
ванням судді Кириченко Н. О.

У разі неявки до суду справу буде розглянуто по су-
ті за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 169 ч. 4 
ЦПК України.

У випадку неявки відповідачі зобов’язані повідомити 
суд про причини своєї неявки.

Повістка про виклик обвинуваченої
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Смір-
нової Євгенії Павлівни, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Донецьк, вул. Калузька, 30/63, яка об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому 
судовому засіданні по кримінальному провадженню 
№ 22016050000000169 від 23.08.2016 р., яке відбу-
деться 21.09.2017 року о 10 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачена вважаєть-
ся належним чином ознайомлена з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченої до суду за викли-
ком без поважних причин, на неї може бути накла-
дено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 роз-
мірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснене спеціальне судо-
ве провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через 
які особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 
138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вар-
тою або відбування покарання; 2) обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового 
рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в за-
кладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї 
чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Смірновій Є. П. обов’язково необхідно заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. 
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Малюта Ната-
лії Володимирівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Відповідачка у справі — Ма-
люта Наталія Володимирівна, 02.04.1993 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Донецька, 118, кв. 16, викликається до су-
ду на 25 вересня 2017 року о 16 годині 30 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Латишева Олега Степанови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у справі — Латишев Олег Степанович, 
08.03.1974 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації: Донецька область, Костянтинівський район,  
с. Катеринівка, вул. Кірова, 35, викликається до суду на 
27 вересня 2017 року о 8 годині 20 хвилин, каб. № 14, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про 
стягнення заборгованості: №310/3629/17 до Сирдю-
ка К. І. про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Розгляд справи призначено на 09.00 год. 26 ве-
ресня 2017 року в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 409.

Суд викликає як відповідача Сирдюка Костянтина 
Івановича.

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

Селидівський міський суд Донецької області (85400,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ТОВ «Порше мобіліті» до Ситніка Валерія 
Анатолійовича, Зорка Владислава Петровича. Відповідачі у 
справі: Ситнік Валерій Анатолійович, що зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, Зорко 
Владислав Петрович, що зареєстрований за адресою: Черні-
гівська область, м. Чернігів, просп. Миру, 3-Г, кв. 3, виклика-
ються на 04.10.2017 р. о 14 год. 00 хв. до суду, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття до суду вони по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в їхню відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі 
вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду 
справи і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута 
за їхньої відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться 
цивільна справа № 591/1246/17, провадження 2/591/1317/17 за 
позовною заявою Березинської Наталії Леонідівни до Міхальо-
вої Мілени Романівни, треті особи: Приватний нотаріус Сумсько-
го міського нотаріального округу Єременко В’ячеслав Михайло-
вич, Зарічний відділ державної виконавчої служби Головного те-
риторіального управління юстиції в Сумській області, про стяг-
нення зі спадкоємиці 39 970 грн боргу спадкодавця по сплаті алі-
ментів. Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України викликає до суду Михальову Мілену Рома-
нівну, як відповідачку по справі на 5 жовтня 2017 року о 10.00 
годині.

Згідно довідки про реєстрацію місця проживання особи, Від-
ділу реєстрації місця проживання управління ЦНАП у м Суми 
Сумської міської ради, відсутні відомості щодо місця реєстрації 
відповідачки Михальової Мілени Романівни, 20.03.1965 року на-
родження.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного район-
ного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 
№ 309, головуючий суддя Прокудіна Н. Г. У разі неявки відпові-
дачки в судове засідання справа буде розглянута в її відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу 227/2741/17 за позовом Кулико-
вої О. В. до Куликова Е. І., третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Гірницької міської ради м. Гірник Донецької області, 
про надання тимчасового дозволу на виїзд дітей на тимча-
сово непідконтрольну Україні територію та в’їзд у зворотно-
му напрямку.

Відповідач: Куликов Ерік Ігорович, місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Харцизьк, вул. Харцизька, буд. 2; виклика-
ється на 20 вересня 2017 року о 10.30 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) 
Співака Андрія Олександровича, останнє відоме міс-
це проживання якого: м. Донецьк, вул. Р. Люксем-
бург, 10/911, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для 
участі в судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 22015050000000430 від 26.10.2015 р., яке 
відбудеться 21.09.2017 року о 10 годині 45 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, на нього може бути 
накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, або застосовано привід, здійснене спеціальне 
судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через 
які особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 
138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вар-
тою або відбування покарання; 2) обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового 
рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в за-
кладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї 
чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Співаку А. О. обов’язково необхідно заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Касимова 
Дмитра Володимировича до Касимової Лілії Миколаївни, яка діє в своїх інтересах та  
інтересах своїх неповнолітніх дітей: Касимова Миколи Дмитровича, 5 вересня 2005 ро-
ку народження, Касимової Анни Дмитрівни, 17 червня 2002 року народження, про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Відпові-
дачка по справі: Касимова Лілія Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Миколаївка, провулок Незалежності, будинок № 2/20, квартира № 12, 
викликається на 25 вересня 2017 року о 09 годині 00 хвилин до Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Апеляційний суд Луганської області викликає обвинувачених: Леміша Бог-
дана Сергійовича, 18.02.1993 року народження, що мешкає за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Кірова, 10-б/56, та Лисицького Віталія Ві-
кторовича, 12.04.1990 року народження, що мешкає за адресою: Луганська 
область, Марківський район, с. Курячівка, пров. Садовий, 4-Б, щодо яких 
здійснюється спеціальне судове провадження, в судове засідання у кримі-
нальному провадженні №11кп/782/108/2017 за обвинуваченням Леміша Б. С. 
та Лисицького В. В. за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України на 12 годину 00 хвилин 3 жовтня 2017 року в приміщенні 
Апеляційного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 16.

У випадку неявки справа буде розглянута за відсутністю обвинувачених.
Суддя Люклянчук В. Ф.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, що розгляд 
цивільної справи за позовом Гуленкової Людмили Сергіївни, Гуленкова Ві-
ктора Вікторовича до Дяченка Володимира Григоровича про стягнення аван-
су призначено до розгляду на 26 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м. Корюківка Чер-
нігівської обл., вул. Шевченка, 66, під головуванням судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідач викликається Дяченко Володимир Григо-
рович (останнє відоме місце проживання: с. Мар’янівка Васильківського ра-
йону Київської обл., вул. Красикова, 23-а).

Одночасно повідомляємо, що з опублікування оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, то-
му у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідача, пові-
домленого належним чином або причину буде визнано судом неповажною – 
суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

 Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації 

приладів електровимірювальних, виробів електровакуумних.

Аукціон відбудеться 27 вересня 2017 р. о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:  

Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області викликає Бев-

за Івана Андрійовича по цивільній справі № 357/6701/17, 2/357/2728/17 

за позовом Бевз Юлії Михайлівни до Бевза Івана Андрійовича про ро-

зірвання шлюбу на 29 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. Адреса суду:  

м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя Бондаренко О. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Стеценка Олек-
сандра Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, 
місце проживання якого невідомо, викликається на 23.11.2017 року о 09.00 год. до су-
ду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 3.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя Літовка В. В.
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У Харкові — 
урбаністичний фестиваль 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЦІ ДОЗВІЛЛЯ.  «Робимо парк для людей» — під таким гас-
лом  за ініціативи громадських організацій «Центр вуличних культур», 
«День музики» і «Міські реформи» в Харкові відбувся урбаністичний 
фестиваль, де окрім  розваг та майстер-класів спільно з городяна-
ми започаткували розробку проекту зони відпочинку парку Маши-
нобудівників. Зокрема, організатори мають на меті створення центру 
культури для молоді. А щоб відчути справжні запити місцевих жителів 
та заручитися їхньою  підтримкою ще до фестивалю «міські рефор-
матори» провели в мікрорайоні кілька досліджень і воркшопів, аби 
з’ясувати, для чого люди  приходять до парку. 

У рамках фестивалю «Разом УрбанПарк» відбулися ярмарок гро-
мадських ініціатив, науково-популярні лекції, працювали зони урба-
ністічніх і архітектурних експериментів, майстер-класи та проходили 
змагання вуличних культур (паркур, брейк-данс, воркаут, райдер), а 
також  виступи харківських музикантів і розважальні ігри для дітей.

Стратегія оновлення зони відпочинку також обговорюватиметься з 
учасниками міжнародного форуму вуличних культур, який відбудеть-
ся в листопаді. Найближчим часом в Харкові запрацюють інформа-
ційні ресурси майбутнього парку. Проект бачення оновленої зони від-
починку організатори планують презентувати вже навесні. 

МОК просять не допустити 
Росію до Олімпіади 

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАЯВА. Національні антидопінгові агентства 16-ти країн, а також 
Інститут національних антидопінгових агентств, вимагають від Між-
народного олімпійського комітету (МОК) відсторонити російських 
спортсменів від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року, що від-
будуться в південнокорейському Пхьончхані. Заяву було ухвалено на 
зустрічі керівників антидопінгових агентств, що відбулася в американ-
ському Денвері 12—13 вересня. У ній також гостро критикується МОК 
за недостатньо активну позицію в скандалі навколо вживання росій-
ськими спортсменами допінгу.

На думку підписантів, Росія допустила настільки істотні порушен-
ня в боротьбі проти допінгу на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі, що 
ті ігри стали «одним з найбільших скандалів у світі спорту в історії».

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Київське «Динамо» обі-
грало в четвер бронзо-

вого призера чемпіонату 
Албанії —  клуб «Скендер-
беу» (Корча) з рахунком 3:1  
після проваленого першо-
го тайму (0:1). Можемо ли-
ше здогадуватися, яка роз-
мова відбулася  в перерві в 
роздягальні киян, та зроблені 
головним тренером  Олексан-
дром  Хацкевичем  переста-
новки спрацювали миттєво. 
Зокрема замість Дениса Гар-
маша наставник випустив на 
поле другого форварда Жу-
ніора Мораєса. І вже  на 47-
й хвилині «Динамо» зрівняло 
рахунок. Сергій Сидорчук, 
який вивів команду на поле 
з капітанською пов’язкою, 
наважився на удар здалеку 
і забив дивовижний гол, вга-
тивши м’яч під поперечи-
ну.  Ще за три хвилини на-
решті увімкнув швидкість 
та дриблінг на лівому фланзі 
Дерліс Гонсалес, який зліва 
віддав передачу на дальню 
штангу, де її замкнув Жу-
ніор Мораєс і вивів наших 
уперед.

Повівши  в рахунку, кия-
ни впевнено контролювали 
ситуацію на полі й збільши-
ли перевагу. На 65-й хвилині 

Гледі Мічі під час виконан-
ня киянами стандарту зва-
лив руками на газон у влас-
ному штрафмайданчику Та-
маша Кадара, суддя призна-
чив одинадцятиметровий, 
який реалізував Дьємерсі 
Мбокані.

Так кияни з трьома очками 
очолили квартет В Ліги Єв-
ропи, оскільки у паралель-
ному матчі швейцарський 
«Янг Бойз» зіграв у Берні вні-
чию із сербським «Парти-
заном».  Та головний тренер 
«Динамо» Олександр Хацке-
вич  на післяматчевій прес-
конференції був стриманим. 
«Про лідерство говорити за-

рано, адже ми лише старту-
вали у групі. Усе буде відо-
мо лише  в грудні», — про-
коментував він здобутий ре-
зультат.

Найголовніше, на думку 
тренера,  перемога в стар-
товій грі. «Ті моменти, які 
ми мали в першому таймі, 
зобов’язані були реалізову-
вати. Одна річ, якщо раху-
нок 2:0 або 3:0. Я про момент, 
коли Денис Гармаш відда-
вав передачу впоперек із 
трьох метрів. Потім і Гонса-
лес зробив те саме. Потріб-
но брати відповідальність на 
себе. Якби ми на той час уже 
відкрили рахунок, все це бу-

ло б красиво. Але умовно-
го способу у футболі немає. 
Потрібно спочатку добитися 
результату, а потім вже гра-
ти красиво», — переконаний 
Олександр Хацкевич.

Свій стартовий поєдинок 
ЛЄ сезону 2017/2018 зіграла 
й   луганська «Зоря», яка  на 
«Арені Львів» поступила-
ся шведському  «Естерсун-
дові». Протягом усього мат-
чу команда Юрія Вернидуба 
мала перевагу, однак  дві по-
милки у другому таймі при-
звели до двох пропущених 
м’ячів. «Зоря» другий сезон 
поспіль бере участь у Лізі 
Європи, але поки що не зу-
міла виграти жодного матчу 
— 2 нічиї та 5 поразок.

В іншому матчі групи «Зо-
рі» німецька «Герта» та іс-
панський «Атлетик» з Біль-
бао зіграли внічию 0:0. Так 
після першого туру «Зоря» 
посідає в групі останнє чет-
верте місце.

Перший млинець не «Скендербеу»
ЄВРОКУБКИ. Українські  клуби здобули три очки на двох  
у стартових матчах групового турніру Ліги Європи

У першому таймі динамівці добре пограли на нервах 
уболівальників

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ШОУ ДОВГОНОСИКІВ.  
Днями в Гарвардському універ-
ситеті  — найдавнішому чинно-
му  вищому  навчальному  за-
кладі  США відбулася 27-ма  
церемонія вручення Шнобелів-
ської  премії. Названу  також 
Антинобелівською, її присуджу-
ють за найсумнівніші, абсурдні 
й, на перший погляд, даремні 
наукові досягнення. Проте ви-
находи, що спершу викликають  
лише усмішку, згодом змушу-
ють замислитися. Можливо,  в 
цьому і полягає народна любов 
до пародії на найпрестижнішу 
міжнародну наукову відзнаку.

А додумалися цьогоріч ось 
до чого. Лауреатом у галузі фі-

зики став французький вче-
ний Марк Антуан Фардін з до-
слідженням «Про реологію кі-
шок». У ньому зазначено, що 
коти можуть вважатися як 
твердим тілом, так і рідиною, 
оскільки вирізняються вмінням 
набувати форми посудини, в 
якій лежать. Науковець також 
довів, що  дорослі коти «розті-
каються» швидше за кошенят.

У  галузі економіки перемож-
цями визнано двох австралій-
ців, які досліджували зв’язок 
між успіхом в азартних іграх і 
обіймами з крокодилом. До-
слідники Меттью Рокловф і 
Ненсі Грір провели експери-
мент, у якому взяли участь  62 
чоловіки і 41 жінка. Вони мали 
робити ставки в ігрових авто-
матах. Перед цим частині до-

бровольців давали потрима-
ти метрового крокодила. Вони 
відчули сильні негативні емо-
ції і в підсумку робили маленькі 
ставки. А ось ставки тих, хто не 
мусив тримати крокодила, на-
впаки, були вищими, ніж у кон-
трольної групи.

Шнобелівську премію ми-
ру здобула група дослідників, 
яка довела, що гра на дудці  ав-
стралійських аборигенів дідже-
риду допомагає впоратися з 
апное і хропінням. Для дослі-
дження вони спостерігали за 25 
добровольцями протягом чоти-
рьох місяців. Люди грали на ді-
джериду по 5—6 днів на тиж-
день по 25 хвилин і у спальнях 
стало тихіше.

Лауреатами з  анатомії ста-
ли британські вчені з роботою 
«Чому в старих людей вели-
кі вуха». Доведена і швидкість  
росту вух людини — 0,2 мм що-
річно.

А Шнобелівську премію з 
психології отримала група 

вчених за те, що довела: ба-
гато однакових близнюків не 
можуть розпізнати себе візу-
ально. Їхнє дослідження на-
зивається «Це я чи мій близ-
нюк? Відсутність переваг са-
мопізнання в ідентичних близ-
нят».

Премію в галузі гідродина-
міки присудили корейцеві Хан 
Джі Вону, який досліджував 
тему кави, точніше, як її ліп-
ше донести, щоб не розхлюпа-
ти. Розмірковуючи на цю тему, 
науковець дійшов висновку: 
напій менше коливається, як-
що його нести задом наперед. 
Практичне застосування цього 
відкриття, напевне, незабаром 
побачимо в усіх кав’ярнях. 

До речі, кожен лауреат отри-
мав традиційну нагороду — 10 
трильйонів зімбабвійських до-
ларів. А промова нагородже-
них мала тривати не більш як 
хвилину, після цього восьмиріч-
на дівчинка казала: «Будь лас-
ка, годі. Мені нудно».

Модні вуха — справа часу

Шнобель-2017:  
коти розтікаються,  
а вуха ростуть

Коти можуть бути відром або мискою

 ТАБЛО «УК»
Ліга Європи УЄФА.  

Груповий турнір. 1-й тур 
Група В

Динамо — Скендербеу — 3:1  
Янг Бойз — Партизан — 1:1  

Група J
Зоря — Естерсунд — 0:2 
Герта — Атлетик Більбао — 0:0
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