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ЦИФРА ДНЯ

В уряді прагнуть
трирівневої системи 
ПЕНСІЙНА ПОЛІТИКА. Ухвалені нещодавно в парламенті за-

конопроекти з пенсійної реформи — лише початок трансформації
пенсійної системи. «Пенсійна реформа не зупиняється, ми руха-
тимемося далі. Перед нами дуже багато амбітних завдань, і осу-
часнення пенсій — лише один з етапів повноцінної реформи. Далі
формуватимемо підходи до пенсійного забезпечення військово -
службовців, запроваджуватимемо нові підходи до людей, які ви-
ходили на пенсію за спеціальними законами, — прокоментував
кроки уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. — Перед нами
стоїть завдання започаткувати з 1 січня 2019 року накопичуваль-
ну пенсійну систему. І українці нарешті матимуть змогу отриму-
вати в майбутньому пенсію з трьох джерел: солідарної системи,
накопичувального рівня і недержавних пенсійних фондів».

Влада перебуває у процесі трансформації пенсійної системи
від радянського типу до сучасної європейської моделі, яка в май-
бутньому вже буде трирівневою, повідомляє прес-служба уря-
довця.

ЦИТАТА ДНЯ

Вадим Троян:
«Плануємо з 1 січня

запровадити
біометричний

контроль, коли на
пропускних

пунктах
скануватимуть

відбитки пальців».
Заступник міністра внутрішніх справ про створення 
для спецслужб бази іноземців, які в’їжджають 
в Україну через східний кордон Ф
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Невже тільки там,
де народився?

АКТУАЛЬНО. Які зміни відбулися в суспільстві, відколи в Україні
з’явилися внутрішньо переміщені особи

400–500 
спальних пасажирських вагонів оновить
Укрзалізниця до кінця наступного року.

Це шоста частина всього
експлуатованого парку

6 Найменша в країні
Мельниківська об’єднана
територіальна громада дієво
реалізує стратегічний план
свого розвитку4

ПЕРСПЕКТИВИ

На Херсонщині
віддають перевагу
інвестиційним
проектам з розвитку
зеленої економіки  

Бізнес не пробачатиме образ
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр в ультимативній формі вимагає від чиновників
спрощення умов роботи підприємців

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Поліпшення ділового клімату,
знищення невиправданого

тиску на бізнес, зміцнення еконо-
міки й досягнення зростання

ВВП на рівні 5—7% вже за два-
три роки — найважливіші зав-
дання уряду. Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман не втомлю-
вався пояснювати міністрам, що
сильна економіка дасть змогу на-
решті досягти добробуту грома-

дян і посилення позицій України
в світі. 

На наступний рік заплановано
3-відсоткове зростання ВВП. Во-
лодимир Гройсман пов’язує цей
показник із створенням нових ро-
бочих місць і вищими заробітни-

ми платами. Прем’єрські завдан-
ня на найближчу перспективу
можна означити двома його фра-
зами: «Зробити так, щоб українці
жили в благополуччі, а держава
посіла гідне місце в Європі і сві-
ті»; «зробити це за умов зміцнен-

ня економіки». Він навіть проро-
кує економіці нашої країни мож-
ливість стати найдинамічнішою
на континенті. Позитивна
динаміка вимірюється поки
що 7-відсотковим показни-
ком ВВП на рік. 2

А поки що Юрій Шутенко зустрічається з дітьми, яких  хотів би забрати в ДБСТ, як волонтер ГО «Ти потрібен»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ
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Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає у судове засідання як відповідача Шма-
кова Артема Олексійовича по цивільній справі  
№ 336/4641/17, 2/336/2371/17-ц за позовом ПАТ «КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Шмакова Артема Олексійовича   
про стягнення заборгованості, слухання якої відбу-
детьсяо 8-40 годині 17 листопада 2017 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ча-
рівна, 117-А, зал судових засідань № 9. У разі 
неявки справа розглядатиметься за відсутності від-
повідача. 

Головуючий суддя Зарютін П. В.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 32100, Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Ча-
паєва, 71) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 01.11.2017 о 09:00 до Шевчук Олена Валеріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 32100, Хмельницька обл., 
Ярмолинецький р-н, с. Лисівка, вул. Леніна, буд. 4) справа  
№ 689/307/17, суддя Баськов М. 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.

Московський районний суд м. Харкова (адреса суду: 
61005, Харківська обл., м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 38Б) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   05.12.2017 о 12:45 до Мінаєв Сергій Миколайович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 61005, Харківська обл., м. Хар-
ків, вул. Сомівська, буд. 37/39, кв. 61) справа № 643/4798/17,  
суддя Харченко А. Н.

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

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.Соборна, 2) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться 07.11.2017 
о 09:00 до Козловський Геннадій Леонідович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 23074, Вінницька обл., Барський р-н,  
с. Черешневе) справа № 125/1458/17, суддя Хитрук В. М.

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 

19.10.1976 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповід-
но до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляєть-
ся, що 14.11.2016 року Херсонським міським судом 
Херсонської області по кримінальному проваджен-
ню №12014230000000478 за обвинуваченням До-
кучаєва Сергія Вікторовича за ст. 115 ч. 1 КК Укра-
їни постановлена ухвала про здійснення розгляду 
справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) 
у порядку спеціального судового провадження. Та-
кож Докучаєву С.В. повідомляється, що йому необ-
хідно з’явитися 30.10.2017 року о 09.00 год. у каб. 
703 до Херсонського міського суду Херсонської об-
ласті за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 
для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/12939/16-к за ч. 1 ст. 115 КК України як обви-
нуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті: ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Бойка Олександра Валентиновича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/1093/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 30.10.2017 
року об 11 год. 10 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізь-
ка область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у 
випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Кримцева Олексія Сергійовича, 07.04.1987 
р.н., який мешкає за адресою: вул. Октябрьська, буд. 
67, кв. 35, смт Іванівка, м. Антрацит Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі № 2/431/1453/17 за позовом Кримцевої Ольги 
Валеріївни до Кримцева Олексія Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 30 жовтня 2017 ро-
ку о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Бережньова Сергія Володимировича, 22.07.1990 
р.н., який мешкає за адресою: вул. Ткаленка, буд. 1,  
кв. 179, м. Антрацит Луганської області, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 2/431/1372/17 за 
позовом Бережньової Валерії Андріївни до Бережньова 
Сергія Володимировича про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 30 жовтня 2017 року об 11 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Проворченко Олену Володимирівну, 14.04.1986 
p.н., яка мешкає за адресою: вул. Петровського, буд. 77, 
кв. 8, м. Антрацит Луганської області, як відповідачку в 
судове засідання по цивільній справі № 2/431/1373/17 за 
позовом Проворченка Івана Олександровича до Провор-
ченко Олени Володимирівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 30 жовтня 2017 року о 10 год. 15 хв. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Нападаєва Віктора Анатолійовича, 20.12.1978 
р.н., який мешкає за адресою: вул. Петровського, буд. 
138/35, м. Антрацит Луганської області, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 2/431/1309/17 за 
позовом Нападаєвої Ганни Валеріївни до Нападаєва Ві-
ктора Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 30 жовтня 2017 року о 08 год. 15 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

ОГОЛОШЕННЯ  щодо продажу на відкритих торгах 
(аукціоні) активів (майна) АКБ «Новий» 

Номер лота: Q83886b22616. Короткий опис акти-
вів (майна) в лоті: Серверна електронна шафа CSW 
2360х800х1200 42 U інв. №6912. Електронна адреса 
для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: www.prozorro.sale. Дата проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну 31.10.2017. Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону: точний час початку 
проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale Детальна інформація щодо лоту:  
http://torgi.fg.gov.ua/158373.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає 
відповідача Воробйова Анатолія Юрійовича, 07.01.1976 року на-
родження, у судове засідання, яке призначене на 10 год. 30 хв. 
30.10.2017 року, для розгляду цивільної справи №319/1245/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Воробйова Анатолія Юрійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району За-
порізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Блаженко Павло Євгенович, 14.08.1960 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України виклика-

ється о 10 год. 00 хв. 31 жовтня 2017 року до старшого слідчо-

го в ОВС ГСУ СБ України Федірко Д. В. у каб. 452 за адресою:  

м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60), для проведен-

ня слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 

№22017000000000291 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик 

Підозрюваний Блаженко Павло Євгенович, 14.08.1960 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України виклика-

ється о 10 год. 00 хв. 30 жовтня 2017 року до старшого слідчо-

го в ОВС ГСУ СБ України Федірко Д. В. у каб. 452 за адресою:  

м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А (тел. 044-281-51-60), для проведен-

ня слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 

№22017000000000291 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Втрачений  
паспорт  

ТТ 271894,  
виданий  

Дарницьким РУ ГУ 
МВС України в м. 

Києві 12.01.2015 р. 
на ім’я  

Святненка І. В., 
вважати недійсним 

з 19.09.2017 р.

Сільський сервіс:  
доступно і зручно
РОЗВИТОК. У Мокрокалигірській ОТГ втілено в життя модель 
ефективного центру адміністративних послуг

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

У Мокрокалигірській 
об’єднаній громаді, 

що в Катеринопільсько-
му районі на Черкащи-
ні, за підтримки Програ-
ми «U-LEAD з Європою» 
(Програма для Украї-
ни з розширення прав і 
можливостей на місцево-
му рівні) відкрили сучас-
ний центр надання ад-
міністративних послуг. 
Участь у його модерні-
зації взяли українські 
та шведські експерти. 
Центр надаватиме жите-
лям сіл понад 100 видів 
адміністративних послуг 
включно з найзатребу-
ванішими в ОТГ: оформ-
лення субсидій, реєстра-
ція нерухомості, земле-
устрій, соціальний за-
хист та оформлення пен-
сій. Допомогу в створен-
ні ЦНАП, а також в об-
ладнанні центру мебля-
ми та сучасною технікою 
зі спеціалізованим про-
грамним забезпеченням 
громаді надала згадана 
вище програма.

У центрі постійно пра-
цюватимуть 4 спеціаліс-

ти, які пройшли навчан-
ня з підвищення квалі-
фікації (спеціально роз-
роблене для жителів ОТГ 
експертами програми). 
Плата за надані послуги 
надходитиме до бюджету 
громади. 

— Новий центр надан-
ня адміністративних по-
слуг забезпечив якісний 

доступ до адміністратив-
них сервісів 5 тисячам 
громадян, адже раніше 
вони були змушені дола-
ти відстань не менш як 
25 кілометрів для отри-
мання таких послуг, — 
зазначив перший секре-
тар Посольства Шве-
ції в Україні та дирек-
тор Програми «U-LEAD 
з Європою» Камеран Ху-
дур. — Це, безумовно, 
результат упроваджен-
ня реформи децентралі-

зації, а також ефектив-
ного партнерства грома-
ди з програмою міжна-
родної допомоги. Споді-
ваюся, що якомога біль-
ше громад в Україні ви-
користовуватимуть мож-
ливості реформи й крок 
за кроком покращувати-
муть життя своїх жите-
лів. 

Як розповів директор 
Черкаського центру роз-
витку місцевого самовря-
дування Сергій Слинько, 
це другий ЦНАП, що від-
крився в об’єднаних те-
риторіальних громадах 
Черкащини, і перший, 
який відкрився в облас-
ті за підтримки Програми 
«U-LEAD з Європою».  

«Працює команда екс-
пертів, готових допомог-
ти нашим громадам під-
готувати якісні проекти і 

отримати шанси на фінан-
сування для відкриття у 
себе центрів надання ад-
міністративних послуг у 
межах покращення якос-
ті місцевих послуг. До кін-
ця року за підтримки про-
грами заплановано від-
криття 26 таких центрів 
в ОТГ України, а до кінця 
2019-го — до  600», — за-
значив він.

М о к р о к а л и г і р с ь к и й 
сільський голова Вікто-
рія Пипа вдячна Програ-
мі «U-LEAD з Європою» 
за такий значний внесок у 
розвиток місцевого само-
врядування. Вона наголо-
сила, що нарешті у грома-
ді втілено в життя модель 
ефективного центру ад-
мінпослуг: зручного, ком-
фортного та доступного 
для людей сервісу. 

До речі, напередод-
ні відкриття центру чле-
ни громади отримали ін-
формацію про особливості 
його роботи й можливос-
ті, які відтепер з’являться 
у них. Створений за євро-
пейськими стандартами, 
центр доступний і для лю-
дей з інвалідністю. Крім 
того,  у приміщенні облад-
нано дитячий куточок. 

У запорізькій глибинці 
дбають  
про водопостачання

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФРАСТРУКТУРА. У селах Чкалове і Корніївка Веселів-
ського району Запорізької області реконструюють систему 
водопостачання. Вартість реконструкції водопроводу села 
Чкалове становить понад 3 мільйони гривень, надходжен-
ня яких передбачено з державного, обласного, районного 
та сільського бюджетів. Протяжність водопровідної труби — 
15 кілометрів, 13 з яких вже укладено.

— Цього року роботи наближаються до завершення, — 
каже Чкаловський сільський голова Станіслав Калинов-
ський. — Залишилося провести зварювальні роботи та об-
ладнати колодязі. Ввести водогін в експлуатацію плануємо 
у 2018 році. Це повністю розв’яже проблему водопостачан-
ня в Чкаловому.

Він зазначив, що в селі вже частково замінено вуличне 
освітлення. Наступного року планують відремонтувати бу-
динок культури й спортивну залу, а саме замінити дах. На 
думку сільського голови, це вирішить нагальні питання се-
ла.

У Корніївці протягом двох років робили капітальний ре-
монт водопровідної системи: будували свердловину й під-
земну насосну станцію. Те, що нині нема водопостачання, 
пов’язано лише з непід’єднанням до електромереж. Доку-
ментація погоджена, та робіт не виконано.

Перший заступник голови облради Єгор Семенков запев-
няє, що обласна рада не залишить села без підтримки.

— Обласна рада передбачила кошти на будівництво ме-
режі водопостачання у Чкаловому, — зазначив він, — яке 
перебуває на етапі завершення. Щодо проблем з водопос-
тачанням у Корніївці, то обласний бюджет профінансував 
будівництво водопроводу. Проблема в тому, що нема спе-
ціального кабелю. Після того, як його під’єднають, артезі-
анську свердловину підключать до електромережі. Тож во-
допровід запрацює, й жителі села будуть із якісною питною 
водою. 

Перший заступник голови Запорізької облради впевне-
ний, що такі кроки дають змогу почуватися жителям Запо-
різької області впевненіше, бо коли міцнішатиме село, бу-
де міцною й Україна. 

Створений за європейськими 
стандартами центр доступний  
і для людей з інвалідністю.  
Крім того, у приміщенні  
обладнано дитячий куточок.
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оголошення

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

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

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

Номер лота: F11G450- F11G453
F11G454- F11G459

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

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

10.11.2017; 24.11.2017; 08.12.2017; 22.12.2017; 
09.01.2018; 23.01.2018; 06.02.2018; 20.02.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/24616-asset-sell-id-17040
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/24559-asset-sell-id-16969
 

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

Номер лота: F11GL460-F11GL563
F11GL564- F11GL566

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 21.11.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/24566-asset-sell-id-16976
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/24246-asset-sell-id-458

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як від-
повідача Хамітова Булата Салаватовича в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Сюзевої Катерини Василівни до Хамітова Булата 
Салаватовича, третя особа: Орган опіки та піклування Березанської ра-
йонної державної адміністрації Миколаївської області, про позбавлення 
батьківських прав, на 31.10.2017 року о 09.30 год. у приміщенні Бере-
занського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Бере-
занка, вул. Центральна, 58, зала судових засідань № 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Старчеус

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Полякова Лариса Петрівна, 18.04.1970 року народження, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Полководчесь-
ка, буд. 10, кв. 33, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно 
з’явитися 30 жовтня 2017 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до 
каб. 306 СВ 1 Управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про підозру, ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні №42017130610000086 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У ра-
зі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Aлієвy Айсель Ши-
раслан кизи як відповідачку по цивільній справі № 492/948/17 за позовом 
Гулієва Халадін Мешді огли до Алієвої Айсель Шираслан кизи про розірван-
ня шлюбу. Розгляд справи призначено на 01.11.2017 року о 16 год. 00 хв., 
20.11.2017 року о 13 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одесь-
кої області за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, 29, суддя 
Варгаракі С.М., тел./факс: (04845) 3-11-33, 3-14-38 та пропонує надати запе-
речення проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Алієвій Айсель Шираслан кизи, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення по виклик до суду вона вважається 
повідомленою про час і місце розгляду справи. У разі неявки Алієвої Айсель 
Шираслан кизи в судове засідання або неповідомлення про причину неяв-
ки суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Апеляційний суд Одеської області у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК Укра-
їни викликає Ткаченко Лідію Іванівну в судове засідання по цивільній справі  
№22-ц/785/6499/17 за апеляційною скаргою Чміля Валерія Дмитровича на рішен-
ня Роздільнянського районного суду Одеської області від 12 червня 2017 року по 
цивільній справі за позовом Чміля Валерія Дмитровича до Ткаченко Лідії Іванівни, 
третя особа: Роздільнянський районний відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області, про 
визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом, про встанов-
лення факту, що має юридичне значення, про визнання права власності на неру-
хоме майно, як на спадщину за законом, яке відбудеться 6 грудня 2017 року о 09 
год. 30 хв. у приміщенні апеляційного суду Одеської області за адресою: м. Оде-
са, вул. Івана та Юрія Лип, 24а.

У разі неявки Ткаченко Лідії Іванівни в судове засідання призначене на 6 грудня 
2017 року о 09 год. 30 хв., справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Комлева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Семипядного 
Сергія Анатолійовича до Семипядної Юлії Леонідівни про розірвання шлюбу. Відпові-
дачка по справі: Семипядна Юлія Леонідівна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, вулиця Леніна, будинок № 231, квартира № 34, виклика-
ється на 14 листопада 2017 року о 08 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайон-
ного 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 ви-
падку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Радіонова Максима Олександровича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Радіонов Максим Олександрович (проживає за адресою: 84639, м. Донецьк, вул. Кірова, 
43, гурт.) викликається на 9 листопада 2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого 
невідоме, викликається в суд через оголошення в пресі. З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Андреєв

Апеляційний суд Чернівецької області викликає Дорошка Андрія Антоновича, 
останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Клари Цеткін, 6, кв. 2, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі №22-ц/794/1035/17 за позовом ПАТ «Дель-
та Банк» до Петросяна Арсена Мартиновича, Дорошка Андрія Антоновича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта 
Банк» на рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 3 квітня 2017 ро-
ку, на 11.00 год. 9 листопада 2017 року за адресою: Центральна площа, 9, м. Чернівці.

У разі неявки в судове засідання відповідача Дорошка Андрія Антоновича справу 
буде розглянуто в його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя І. М. Литвинюк

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає дві цивільні справи, 
призначені до розгляду на 06.11.2017 року, за позовними заявами ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення бор-
гів» до Путінцева Олександра Миколайовича, Серга Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості за догово-
ром позики.

Відповідачі по справі: Путінцев Олександр Миколайович (зареєстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ті-
ниста, 20), Серга Олександр Сергійович (зареєстрований за адресою: 83005, м. Донецьк, вул. Купріна, 50/50) виклика-
ються в судові засідання, призначені на 6 листопада 2017 року о 09.00 год. та 10.00 год. до суду, каб. № 7, для учас-
ті у розгляді справ по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, викли-
каються в суд через оголошення в пресі. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомлени-
ми про час і місце розгляду справи. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса суду: 
84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,  вул. Добровольського, 2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 30.10.2017 о 
14:00 до Клименко Вячеслав Геннадійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 64801, Харківська обл., смт Близнюки, вул. Чапаєва, буд. 6) 
справа № 243/8619/17, суддя Кузнецов Р. В.

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

Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37000, 
Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Радянська, 17) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 30.10.2017 о 16:45 до Горб Елео-
нора Богданівна (останнє відоме місце реєстрації: 37000, Полтавська 
обл., м. Пирятин, вул. Герцена, буд. 12) справа № 544/776/17, суддя 
Нагорна Н. В.

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

Кривоозерський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 
55104, Миколаївська обл., смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1-а) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 30.10.2017 о 
09:00 до Ожак Наталія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 
55114, Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, с. Берізки, вул. Лені-
на, буд.  11) справа № 479/664/17, суддя Микитей Л. Л.

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

Тетіївський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09800, Ки-
ївська обл., м. Тетіїв, вул. Соборна, 27) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 30.10.2017 о 14:30 до Жуга Олена Сер-
гіївна (останнє відоме місце реєстрації: 09843, Київська обл., Тетіїв-
ський р-н, с. Ненадиха, вул. Степова, буд. 15) справа № 380/715/17, 
суддя Косович Т. П.

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

Великобагачанський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38300, Полтавська обл., смт Велика Багачка, вул. Шевченка, 69) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   30.10.2017 о 
15:30 до Ахмедова Надія Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
38333, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Радивонівка, вул. 
Польова, буд. 3) справа № 525/809/17, суддя Лисенко Н. В.

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

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 
74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 2/а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   30.10.2017 
о 14:30 до Шановська Ірина Юріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 74224, Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с.Червоне, вул. 
Комсомольська, буд. 15) справа № 660/740/17, суддя Каневський В. О.

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

Вижницький районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 59200, 
Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Українська, 13) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться   30.10.2017 о 10:00 до Ва-
силейчук Олексій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 59222, 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Іспас) справа № 713/1293/17,  
суддя Пилипюк І. В.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться 30.10.2017 о 15:00 до Аврусевич Володи-
мир Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Піонерська, буд. 16) справа № 229/3409/17, 
суддя Гонтар А. Л.

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

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.11.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення  

ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють  
не в повному обсязі свої повноваження

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої  

електроенергії, без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 139,002 154,713
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний,  
напівпіковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 
20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню, діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, діє відповідно  
до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних 
до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ 
України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального  
навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального  
навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального на-
вантаження енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання  
електричної енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на IV квартал, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1365,72 Постанова НКРЕКП  
від 20.12.2016 №2326 

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1340,30
Розрахунок згідно  

з постановою  
НКРЕ від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти нормативних  
технологічних витрат електричної енергії  
на IV квартал 2017, (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0119 Постанова НКРЕКП  
від 16.03.2017 №292 II клас напруги                    0,0240

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/
МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,19
Постанова НКРЕКП  

від 15.12.2016  
№2233

II клас напруги                    141,94
Тарифи на постачання електричної енергії  
за регульованим тарифом, грн/МВт·год  
(без ПДВ)

I група споживачів                             15,39

II група споживачів                76,97

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осе-
ніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

30.10.2017 о 08:20 до Кузьміна Ірина Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 62700, Харківська обл., 
смт Дворічна, вул. Нагірна, буд. 45) справа № 618/860/17, суддя Рябоконь Є. А.

30.10.2017 о 08:00 до Лаврова Ірина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 62701, Хар-
ківська обл., Дворічанський р-н, с. Гороб’ївка, вул. Соснова, буд. 12) справа № 618/849/17, суддя  
Рябоконь Є. А.

30.10.2017 о 09:20 до Медяник Андрій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 62702, Харківська 
обл., Дворічанський р-н, с. Западне, вул. Молодіжна, буд. 9) справа № 618/861/17, суддя Рябоконь Є. А.

30.10.2017 о 09:00 до Непочатов Микола Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 62702, Харківська 
обл., смт Дворічна, вул. Фестивальна, буд. 52) справа № 618/862/17, суддя Рябоконь Є. А.

30.10.2017 о 08:40 до Гончаров Олег Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 62731, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Зарічна, буд. 27) справа № 618/856/17, суддя Рябоконь Є. А.

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

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

Оголошення орендодавця – Інститут історії України НАН України про намір передати в оренду державне майно

№ п.п Назва
органу

управління

Балансоутри-
мувач

(назва,  юридична
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заявки про оренду

Найменування
та місцезнахо-
дження об’єкта 

оренди

Ціна
грн
без
ПДВ

Загаль-
на

площа
кв. м

Вартість
майна за
незалеж-

ною
оцінкою

Макси-
мально 
можли-

вий
строк 

оренди

Мета  
використання

Інші
умови

1 Національ-
на
Академія
наук
України

Інститут історії 
України НАН
України, 01001,  
м. Київ,  
вул.
Грушевського, 4, 
тел. (044)2796362

Приміщення  
на 1 поверсі  
(частина  
вестибюля)

9924,36 33,5 601325,0 До 3 років Розміщення 
торговельного 
об’єкта  
з продажу  
непродоволь-
чих товарів

Вкладення  
в ремонт  
будівлі  
500,0   
тис. грн

Заяви про оренду приміщення приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адре-
сою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, Інститут історії України НАН України. Пропозиції про намір орендува-
ти приміщення кожне окремо не розглядаються, тільки в цілому. Додаткова інформація за тел. (044) 279 63 62,  
(044) 278 78 16.
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оголошення

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер  
лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G208 Право вимоги за договором кредитної лінії від 07.05.2007 №786
F22G209 Право вимоги за договором кредитної лінії від 24.01.2006 №25

F22G210 Право вимоги за договором поновлювальної кредитної лінії  
від 26.06.2007 №91

F22G211 Право вимоги за договором кредитної лінії від 06.08.2008 №04/10-553

F22G212 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії  
від 29.08.2008 №033/08

F22G213 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії  
від 02.07.2008 №94

F22G214 Право вимоги за кредитним договором  про відкриття кредитної лінії   
від 01.10.2007 №167

F22G215 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії  
від 04.09.2007 №219/07

F22G216 Право вимоги за договором кредиту від 13.02.2008 №30

Місце проведення  
аукціону                    

Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй діяль-
ності використовують створену ГО «Трансперенсі Інтернешнл 
Україна» електронну торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua:80/
prozorrosale

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 01.11.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 15.11.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 29.11.2017
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 13.12.2017
П’яті відкриті торги (аукціон)  – 27.12.2017
Шості відкриті торги (аукціон)  – 12.01.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон)  –26.01.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 09.02.2018

Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по 
кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по 
лоту (параметри, забез-
печення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22GL217 Право вимоги за договором кредиту №508 від 17.03.2006

Місце проведення аукціону                    Посилання на перелік організаторів торгів, які у сво-
їй діяльності використовують створену ГО «Транспе-
ренсі Інтернешнл Україна» електронну торгову сис-
тему: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale

Дата проведення аукціону 14.11.2017

Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-
сайтах організаторів торгів http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale

Детальна інформація по 
лоту (параметри, забезпе-
чення, початкова ціна, пра-
вила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Любашівський районний суд 
Одеської області викликає Барка-
ря Михайла Михайловича як відпо-
відача у справі за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Баркаря Михай-
ла Михайловича про стягнення за-
боргованості за кредитним догово-
ром. Розгляд справи відбудеться 
2 листопада 2017 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Любашівсько-
го районного суду Одеської облас-
ті за адресою: Одеська область, смт 
Любашівка, вул. Володимира Кня-
зя, 84, зала судових засідань №4. У 
разі неявки відповідача справа буде 
розглянута у його відсутність. 

Суддя Дармакука Т. П.

Сихівський районний суд  
м. Львова повідомляє обвинувачену 
в кримінальному провадженні Бут-
ковську Галину Георгіївну, 25 черв-
ня 1956 року народження, зареє-
стрована за адресою: Львівська об-
ласть, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81-
б, що судове засідання в криміналь-
ному провадженні відносно Бутков-
ської Галини Георгіївни за підозрою 
у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, 
відбудеться 7 листопада 2017 р. о 
14.30 год. у приміщенні Сихівського 
районного суду м. Львова за адре-
сою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Суддя Радченко Е. А.

Придніпровський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідання по спра-
ві за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до 
Привалова Михайла Олександровича про 
скасування арешту нерухомого майна, 
третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору – Придніпров-
ський відділ державної виконавчої служ-
би міста Черкаси Головного територіаль-
ного управління юстиції в Черкаській об-
ласті як відповідача Привалова Михайла 
Олександровича, 16.03.1982 р.н., яке від-
будеться 20.11.2017 року о 14 год. 30 хв. 
у приміщенні Придніпровського районно-
го суду: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 
319.

Явка обов’язкова, в разі неявки спра-
ва буде розглянута без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

Сихівський районний суд м. Львова по-
відомляє обвинувачену в кримінально-
му провадженні Бутковську Галину Геор-
гіївну, 25 червня 1956 року народження, 
зареєстрована за адресою: Львівська об-
ласть, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81-б, що 
судове засідання в кримінальному прова-
дженні відносно Бутковської Галини Геор-
гіївни за підозрою у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, 
відбудеться 16 листопада 2017 р. о 14.30 
год. у приміщенні Сихівського районного 
суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2.

Суддя Радченко Е. А.

ТОВ «Даіга Медіа», код за ЄДРПОУ 31408756, повідо-

мляє, що 20 серпня 2017 року було викрадено первинні бухгалтер-

ські документи ТОВ «Даіга Медіа», а саме: накладні, договори, рахун-

ки, акти виконаних робіт, акти звірок, листування з контрагентами та 

інші за період з 2014-2017 рр. Відповідно була зареєстрована заява в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань за реєстраційним номером 

12017100070003693.

Альохін Артем Валерійович, 28 листопада 1982 року народження, 
викликається до Вовчанського районного суду Харківської області за 
адресою: Харківської обл., м. Вовчанськ, вул. Торгова, буд. 2  на 14 лис-
топада 2017 року о 09.40 для участі в судовому засіданні як відповідач 
по справі № 617/1371/17 за позовом Альохіної І. Г. до Альохіна А. В. про 
розірвання шлюбу. Явка до суду є обов’язковою, у разі неявки відпові-
дача Альохіна Артема Валерійовича до суду у визначений день та час 
справу буде розглянуто без його участі.

Суддя М. М. Глоба

Великописарівський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 42800, Сумська 
обл., смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  30.10.2017 о 09:40 до Бірюков Олександр Сергійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 42850, Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Вищевесе-
ле, вул. Харківська, буд. 2) справа № 575/924/17, суддя Савєльєва А. 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.

Втрачено Державний акт на право власності на земельну ділянку серії  
ЯГ № 219818 від 12.05.2010 р., що розташована по вул. Моложанській, 23 
у Деснянському районі м. Києва, кадастровий № 8000000000:62:202:0198, 
площею 0,1000 га, виданий на ім’я Сидорчука Андрія Володимировича рі-
шенням Київської міської ради від 24.12.2009 р. № 1301/3370.

Втрачений судновий білет на судно «Bella 530», бортовий номер 

КИВ-0164-К, на ім’я Любинецький Олександр Володимирович 

вважати недійсним.

Втрачені документи: паспорт громадянина України, серії АА №144880, вида-
ний Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві 14.02.2006 p., посвідчення во-
дія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Крайслер 300С»  
днз АА 9513 CO, видані на ім’я Секретного Анатолія Володимировича, вважати 
недійсними з 11 жовтня 2017 року.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає 
П’яних Олександра Євгеновича в судове засідання як відповідача за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укр/Ін/Банк» про визнання 
договору купівлі-продажу недійсним, яке призначено на 10 листопада 
2017 року о 10 год. і відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська об-
ласть, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних при-

чин, воно буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 стат-
ті 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача по ци-
вільній справі за провадж. 2/431/953/16: Івшину Ларису Георгіївну, яка мешкає за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Суворова, буд. 2, Івшина Олек-
сандра Юрійовича, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Суворова, буд. 2, у судове засідання по цивільній справі за позовом Макогон 
Юлії Ігорівни до Івшиної Лариси Георгіївни, Івшина Олександра Юрійовича, Гарку-
шиної Людмили Олексіївни, третя особа: Старобільська міська рада, про визнання 
осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зняття з 
реєстрації місця проживання.

Судове засідання відбудеться 10 листопада 2017 року о 09 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,  
38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Радомишльський районний суд Житомирської області викликає в судо-
ве засідання, яке призначено на 02.11.2017 р. о 13.00 год. у цивільній справі  
№ 289/1331/17 за позовом Органу опіки та піклування Радомишльської РДА Жи-
томирської області до Сірош Наталії Володимирівни про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів, відповідачку Сірош Наталію Володимирівну, 
26.09.1992 року народження.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Івана Фран-
ка, 4-а, м. Радомишль, Житомирська обл., 12201 (зал судових засідань № 3).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування оголошення в пресі 
відповідачка Сірош Наталія Володимирівна вважається повідомленою про дату, 
час та місце розгляду справи належним чином.

У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута в її відсутність на підставі 
наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Н. С. Сіренко
Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя (адреса суду: 87505, 

Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 6) повідомляє  про те, що   
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

19.10.2017 до Будякова Олена Олексіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 87503, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.Пейзажна, буд. 40/2, 
кв. 19) справа № 265/5586/17, суддя Мельник І. Г.

19.10.2017 до Шевцова Тетяна Іванівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 87536, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ломізова, буд. 5,  
кв. 12) справа № 265/5297/17, суддя Мельник І. Г.

Було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю 
або частково.

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

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) розглядає кримінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження № 1-кп/234/289/16) 
за обвинуваченням Барабаша Юрія Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 
ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Романа Леонідовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358, 
ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Сагіра 
Віталія Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27,  
ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 
ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 

Викликаються обвинувачені: Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Одеська, буд. 30; Сагір Віталій Леонідович, 
19.12.1986 р.н., який проживає за адресою: Донецька область, Старобешівський район, с. Но-
вий світ, вул. Романової, буд. 3, кв. 68; Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 63, кв. 96, на 30.10.2017 року о 
13.30 год. до суду, каб. №23, для участі у розгляді справи по суті. 

Суддя Ю.В. Фоміна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8247/17; 
2/219/3801/2017 за позовною заявою Департаменту соціальної політики Чер-
каської міської ради до Доренської Марини Костянтинівни про стягнення 
грошової допомоги.

Відповідачка по справі: Доренська Марина Костянтинівна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, с. 
К.Марксове, вул. Ювілейна, 12/48) викликається 1 листопада 2017 року на 09 
годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по 
суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Повістка про виклик обвинуваченої відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Рубіжанського міського суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження за № 22015130000000017 від 20 
січня 2015 року відносно Горбенко Олени Вікторівни, 02.07.1968 року 
народження, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Горбенко О. В., зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Золоте (4), вул. Красноармійська, буд. 5, кв. 58.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України вам необхідно з’явитись 
30 жовтня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у судове засідання Рубі-
жанського міського суду Луганської області (каб. № 11, 2-й поверх) за 
адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне Луганської області.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 липня 
2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000331 
відносно Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Анатоліївна.
У судове засідання, яке відкладено на 1 листопада 2017 року об 11 годині 

40 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 
30, смт Біловодськ Луганської області.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідомленою 
про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2341/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Кредобанк» до Кравченка Олександра Миколайови-
ча (зареєстрований: м. Первомайськ Луганської обл.) про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач викликається в судове засідан-
ня, призначене на 03.11.2017 р. о 09.00 годині в приміщення Рубіжанського 
міського суду, зала судових засідань № 3, для розгляду вказаної справи по 
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неявки в судове засідання відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутнос-
ті з ухваленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення, відповідач 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження стосовно Гузьо В’ячеслава Михайловича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 115 ч. 1 КК України, яке здійснюється за 
відсутності обвинуваченого, в порядку спеціального судового провадження.

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

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Гузьо В’ячеслава Михайловича у судовий розгляд 1 листопада 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

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

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Геро-
їв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає на 
10 год. 00 хв. 7 листопада 2017 року як відповідача Кузнєцова Павла 
Олеговича, який проживає: проспект Миру, буд. 7, кв. 28, м. Шепетів-
ка Хмельницької області, по справі №688/1810/17, 2/688/852/17 за по-
зовом Петрука Андрія Вікторовича в інтересах малолітнього Кожіна Ві-
талія Петровича до Кузнєцова Павла Олеговича, Шепетівської міської 
ради Хмельницької області про визнання права власності на спадкове 
майно. Явка до суду обов’язкова.

Резервна дата – 10 год. 00 хв. 14 листопада 2017 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про причини неявки, або як-

що такі причини суд визнає неповажними, справа буде вирішена на під-
ставі наявних у ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя І. О. Березова

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у складі  
головуючого судді Зубачик Н. Б., суддів: Волоско І. P., Городецької Л. М.) знаходиться 
спеціальне судове провадження про обвинувачення Маркіна Олександра Борисовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3  
ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та Кавецького Юрія Петровича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 
ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 
– ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 3 листопада 2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин. Попереджаємо Кавецького Юрія Петровича, 11.10.1979 року народження, 
зареєстрованого за адресою: м. Львів, вул. Єрошенка, 2, кв. 13, та Маркіна Олександра 
Борисовича, 02.06.1969 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луцьк, вул. 
Молоді, 17Б, кв. 6, що у випадку неявки в судове засідання на вищевказане число, спра-
ву буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних доказів у матеріалах справи.
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає 
як відповідачів:

– Вакуловича Леоніда Вікторовича, останнє місце 
проживання якого: м. Донецьк, вул. Маршака, буд. 
131, по цивільній справі № 185/5911/17 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Позика» до Вакуловича Леоніда Ві-
кторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором;

– Рижкова Сергія Юрійовича, останнє місце про-
живання якого: м. Донецьк, вул. Батищева, буд. 11а, 
кв. 25; Рижкову Анастасію Сергіївну, останнє місце 
проживання якої: м. Донецьк, вул. Гатчинська, буд. 
9, кв. 46, по цивільній справі № 185/5978/17 за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Позика» до Рижкова Сергія Юрі-
йовича, Рижкової Анастасії Сергіївни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судові засідання призначені на 2 листопада 2017 
року о 10.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, спра-
ви, згідно з вимогами ЦПК України, можуть бути роз-
глянуті за їхньої відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня №233/3432/16-к за обвинуваченням Веселка О.М. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачений Веселко Олександр Михайлович, 
22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. 
Леніна, 28/4, викликається до суду на 09.00 год. 31 жов-
тня 2017 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендери 
- на придбання ПЗ резервного копіювання «Spectrum 

Protect Suite Entry» компанії IBM; 
- з вибору компанії постачальника комп’ютерної техніки; 
- з вибору компанії для забезпечення фізичною охо-

роною Центрального відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» в 
м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15 
(один 24-годинний пост охорони) та Київського відділення 
№2 за адресою: м.Київ, вул.Туполева, 28 (один 9-годинний 
пост охорони). 

Умови проведення тендеру розміщені на сайті
 www.marfinbank.ua

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Олій-
ника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 
258-3 КК України, судовий розгляд якого відкладе-
но на 13.00 год. 31 жовтня 2017 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 31 жов-
тня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою Дружків-
ський дитячий будинок-інтернат до Дунаєвої Олени Петрів-
ни про позбавлення батьківських прав, третя особа: Орган 
опіки та піклування Дружківської міської ради.

У судове засідання по справі, яке призначено на 31 жов-
тня 2017 року о 14.30 годині викликається відповідачка Ду-
наєва Олена Петрівна, 13.12.1971 року народження, міс-
це реєстрації: вулиця Лихачова, 3 лінія, 1 проїзд, будинок 
№26, місто Макіївка Донецької області.

Суддя А. М. Лутай

Приморський районний суд міста Маріуполя викликає 
до суду як обвинуваченого Годлевського Олександра Ми-
колайовича, останнє місце проживання якого: місто Вол-
новаха, вул. Ватутіна, будинок 68, по кримінальному прова-
дженню щодо Годлевського О.М. за ст.258-ч.1 КК України.

Судове засідання відбудеться 30 жовтня 2017 року о 
10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
проспект Будівельників, б. 52-а, кабінет № 3.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки 
без поважної причини, оголошення вважається належним 
повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя Н. М. Курбанова

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження № 554/2709/17 (проваджен-
ня №1-кп/234/558/17) за обвинуваченням відносно Теряє-
вої Ольги Олегівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Викликається обвинувачена Теряєва Ольга Олегівна, 
21.11.1994 року народження, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Суворова, 
буд. №15, кв. №39/1, проживала у буд. № 5, кв. №20 по 
вул. Центральній у м. Краматорську Донецької області, на 
31 жовтня 2017 року о 13.50 годині для участі у підготовчо-
му судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Кра-
маторського міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, 
каб. № 18. 

Суддя Данелюк О. М.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріупо-
ля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвину-
ваченням Дубового Геннадія Васильовича, у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович, 
07.02.1967 року народження (вул. Покровська, буд. 327, 
м. Новотроїцьке, Донецька обл., 85010) викликається для 
участі у підготовчому розгляді справи, що відбудеться 
31.10.2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, 
каб. 10, 16.

Суддя Л. Г. Шатілова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримі-
нальне провадження № 22014050000000291 відносно Горбатю-
ка Олександра Петровича за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Горбатюк Олександр Петрович, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, місто Волноваха, пров. 
Путейський, 22-2, викликається на 10.00 годину 31.10.2017 року 
в кабінет № 205 для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жовтня 1974 

року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайон-
ним судом Донецької області для участі в статусі обвинувачено-
го в підготовчому судовому засіданні кримінального проваджен-
ня №42014050610000027 від 31 липня 2014 року за обвинувачен-
ням Борщова Андрія Леонідовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 31 жовтня 2017 ро-
ку о 13 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Чопик О. П.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Калінкіна Євгена Олександровича, який зареєстрова-
ний за адресою: кв-л Ватутіна, 57/49, м. Старобільськ Лу-
ганської області, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 431/3922/17 за позовом Молотка Віктора 
Вікторовича до Калінкіна Євгена Олександровича про стяг-
нення боргу, яке відбудеться 30 жовтня 2017 року о 10 год. 
30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Украї-
ни, при цьому за результатами розгляду справи по суті бу-
де винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Сідуна Сергія Сер-
гійовича, зареєстрованого: с. Ясне Лутугинського району, 
Луганська область, по цивільній справі № 409/1621/17 за 
позовною заявою Сідун Карини Вікторівни до Сідуна Сергія 
Сергійовича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 30.10.2017 року (резерв-
на дата 31.10.2017 року) о 10 годині 30 хвилин у залі Бі-
локуракинського районного суду Луганської області, місце-
знаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. У разі неявки, 
суд розглядатиме справу без участі відповідача на підста-
ві ст. 224 ЦПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Шокотову Ірину Віталіївну, як відповідачку в 
цивільній справі № 426/13244/17 за позовом Шоко-
това Андрія Володимировича до Шокотової Ірини Ві-
таліївни про розірвання шлюбу в судове засідання, 
яке відбудеться 1 листопада 2017 року о 14.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Марочок Артема Юрійовича, як відповідача у 
цивільній справі № 426/13278/17 за позовом Маро-
чок Ольги Миколаївни до Марочок Артема Юрійови-
ча про розірвання шлюбу в судове засідання, яке від-
будеться 1 листопада 2017 року об 11.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-

ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ященка Ар-

тема Сергійовича як відповідача в судове засідання 

по цивільній справі № 426/12085/17-ц за позовом 

Ященко Юлії Іванівни до Ященка Артема Сергійови-

ча про розірвання шлюбу, що відбудеться 1 листопа-

да 2017 року о 10.00 год.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Дорошенка Костянти-
на Олександровича, Котовського Віктора Петровича, Ма-
євського Валерія Володимировича, як відповідачів у судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/13201/17-ц за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Доро-
шенка Костянтина Олександровича, Котовського Віктора 
Петровича, Маєвського Валерія Володимировича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 1 листопада 2017 ро-
ку о 15.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Уткіна Олега Юрійовича по ци-
вільній справі № 408/3694/17-ц за позовною заявою 
ПАТ «Альфа-Банк» до Уткіна Олега Юрійовича про 
стягнення заборгованості, слухання справи відбу-
деться 3 листопада 2017 року о 15.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Кескінер Ерсана, 10.12.1981 року наро-
дження, який мешкає за адресою: вул. Чапаєва, буд. 
3, смт Верхній Нагольчик, м. Антрацит, Луганська об-
ласть, як обвинуваченого у судове засідання для до-
питу та з’ясування його думки щодо ухвали Верхо-
вного суду Турецької Республіки про скасування ви-
року та направлення справи для продовження роз-
гляду до суду першої інстанції, яке відбудеться 1 лис-
топада 2017 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-«а».

Суддя О. М. Березка

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викли-
кає Дудіна Миколу Миколайовича, 28.10.1991 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному ак-
ту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 
за № 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа  
№ 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, у су-
дове засідання призначене на 2 листопада 2017 року о 
15 годині 30 хвилин, головуючий суддя Горчакова O. І.  
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (кор-
пус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута без участі Дудіна Миколи Миколайовича.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа за позовною заявою Галактионо-
вої Галини Володимирівни до Назаренка Максима Вікторо-
вича, Назаренко Марини Вікторівни, Назаренко Тетяни Іва-
нівни, треті особи — Зелезняк Ганна Миколаївна, Назарен-
ко Анатолій Вікторович, про визнання свідоцтв про право на 
спадщину недійсним, у зв’язку з чим повідомляємо відпові-
дачів: Михайлюк Наталю Олександрівну, Назаренко Марину 
Вікторівну та Назаренко Тетяну Іванівну і третю особу: Наза-
ренка Анатолія Вікторовича, що судове засідання відбудеть-
ся 8 листопада 2017 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Сущенку Олександру Олександрови-
чу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської 
області, про ухвалення заочного рішення від 21 ве-
ресня 2017 року по справі № 428/7101/17 за позовом 
Сущенко Марії Сергіївни про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає на 04.12.2017 р. о 14 год. 00 хв. у зал с/з 303 
громадянку Максимович Юлію Василівну як від-
повідачку по справі за позовом Максимовича Сер-
гія Олександровича до Максимович Юлії Василів-
ни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору, Виконавчий комітет Дніпров-
ської районної у м. Херсоні ради, про визначення міс-
ця проживання дитини та припинення стягнення алі-
ментів.

У разі неявки справу буде розглянуто в її відсут-
ність.

Суддя С. І. Майдан

Нововоронцовський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Шановську Ірину Юріївну, 15.02.1981 
року народження, як відповідачку по цивільній спра-
ві №660/740/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Шановської Ірини Юріївни про стягнення заборгова-
ності, призначену на 14 год. 30 хв. 30 жовтня 2017 
року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Но-
воворонцовка Херсонської області. В разі неявки 
справа буде розглядатися за відсутності відповіда-
чки на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. О. Каневський

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Череповську Марину Станіславів-
ну, Череповського Олександра В’ячеславовича по справі 
408/3723/17-ц (2/408/1117/17) за позовом ТОВ «Фінансова 
компанія «Позика» про стягнення заборгованості, слухання 
справи відбудеться 18 листопада 2017 року о 16.40 годині 
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, во-
ни вважаються повідомленими про час та місце слухання 
справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Здійснити виклик відповідачки — Яблонської Світлани 
Валентинівни, 1 червня 1976 року народження (ідентифіка-
ційний номер 2791107506), остання відома адреса: Жито-
мирська область, Брусилівський район, село Містечко, ву-
лиця Слобода, 2, у судові засідання до Брусилівського ра-
йонного суду Житомирської області за адресою: Житомир-
ська область, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 41/6, у ци-
вільних справах за позовом Хомич М. М. до Яблонської С. В. 
про стягнення боргу:

– справа № 273/430/17 – на 10.00 годину 30 жовтня 2017 
року, 

– справа № 273/434/17 – на 11 годину 30 жовтня 2017 
року.

Суддя В. О. Руденко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
Альвазіра Ахмада у судове засідання по цивільній 
справі за позовною заявою Зайцевої Софії Володи-
мирівни до Альвазіра Ахмада про розірвання шлю-
бу, яке призначене до слухання на 20 листопада 2017 
року о 09 год. 15 хв. у каб. № 213 суду за адресою:  
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки на судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Повідомлення
про виправлення технічної помилки

Організатор аукціону — Державна служба гео-
логії та надр України повідомляє, що в оголошенні 
про проведення II аукціону 2017 року з продажу спе-
ціальних дозволів на користування надрами, розмі-
щеному в газеті «Урядовий кур’єр» від 29.08.2017р.  
№ 159 (стор. 53) в графі 9 «Вартість геологічної ін-
формації, грн» по позиції 8 цифри «25 896,00» 

замінити цифрами «37 063,33».

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 09.00 годину 13 листо-
пада 2017 року до Токмацького районного суду (За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28, каб. №10) Дєєва Євгенія Сергійовича, 16.03.1990 
р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Старобешівський район, с. Побєда, вул. На-
бережна, буд. 4, як відповідача у цивільній справі за 
позовом Дєєвої Тетяни Вікторівни до Дєєва Євгенія 
Сергійовича про розірвання шлюбу. В разі неявки в 
судове засідання справа буде розглянута в його від-
сутність за наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Губаренка Сергія Олексійовича, як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної 
справи за позовом Макаренко Лідії Афанасіївни до 
Недбайло Наталії Олексіївни, Губаренка Сергія Олек-
сійовича про надання додаткового строку прийнят-
тя спадщини, яке відбудеться 31 жовтня 2017 року о 
15 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 
9 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв.) у приміщен-
ні Новопсковського районного суду за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Рівненський міський суд викликає Панчука В’ячеслава 
Андрійовича, 11 червня 1981 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Рівне, вул. Євгена Коновальця, 
24, кв. 32, як відповідача в судове засідання, яке відбудеть-
ся 23 листопада 2017 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Рів-
ненського міського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) по цивільній справі № 569/9201/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Пан-
чука В’ячеслава Андрійовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання на вказаний час та непо-
відомлення про поважність причин неявки відповідача, спра-
ва буде вирішена на підставі наявних у ній доказів з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Першко О. О.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 22 листопада 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді  
Савіна О. І. як відповідача Бондарєва Костянтина Петровича 
по цивільній справі №486/636/17 за позовною заявою Ма-
лик Анастасії Валеріївни до Бондарєва Костянтина Петро-
вича, третя особа: Орган опіки та піклування Южноукра-
їнської міської ради, про надання дозволу на оформлен-
ня проїзних документів дітей та надання дозволу на тимча-
совий виїзд за кордон.

В разі неявки відповідача Бондарєва Костянтина Петро-
вича справу буде розглянуто за його відсутності.
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Краєзнавці склали… 
мамонта

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ. У Краматорську на Донеччині у відді-
лі палеонтології міського музею історії зібрали повний скелет 
мамонта. Скелет молодого прапрапрамешканця тутешньої те-
риторії віком 10—15 років (вони жили по 60—80 років) скла-
дається зі 156 різних частин, 95% кісток справжні. Як і розмі-
ри прадавнього гіганта: довжина скелета — 4,5 метра, ширина 
— 1,2. А ось зріст довелося зменшити із суто технічних причин, 
оскільки висота приміщення музею всього 3,2 метра, а хлоп-
чак-мамонт вже встиг вирости до 4. 

Унікальний експонат, що, безумовно, стане родзинкою му-
зею історії міста, з’явився тут 
завдяки неабияким зусиллям 
його співробітника завідуючо-
го відділом палеонтології Ві-
ктора Геращенка. До речі, й 
сам відділ у Краматорську — 
виключно ініціатива його те-
перішнього керівника, оскіль-
ки найближчий і єдиний пале-
онтологічний музей у нашій 
країні — у Києві при НАНУ. 

Скелет мамонта Віктор Ге-
ращенко та його помічники 
збирали багато років із ве-
ликої кількості частин. Деякі 
частини кісток — знахідки на території України, а один фраг-
мент колись місцевий житель відшукав у самому Краматор-
ську, у крейдяному кар’єрі. Майбутній цінний експонат тоді вда-
лося купити за відносно невеликі гроші, хоч загалом придбан-
ня всіх необхідних фрагментів обійшлося у значну суму. А най-
важчою роботою палеонтологи називають «монтаж» скелета, 
оскільки серед усіх кісток майже не було вцілілих: наші прак-
тичні предки активно використовували їх для виготовлення на-
конечників для стріл і списів, голок та інших предметів побуту, 
як будматеріали тощо. Тому всі фрагменти довелося дуже ре-
тельно відновлювати і реставрувати.

Уже готову експозицію скелета мамонта палеонтологи пла-
нують презентувати жителям Краматорська 7 листопада — до 
50-річчя музею історії міста. А тим часом Віктор Геращенко вже 
виношує наміри зібрати кістяки бізона, базилозавра і носорога, 
адже велика частина кісток уже зберігається у запасниках від-
ділу палеонтології музею. 

На Запоріжжі вдосконалюють дошкільну освіту
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
МАЛОГО... Нині в Запорізь-
кій області функціонує 519 
дошкільних навчальних за-
кладів, де навчається 57 736 
вихованців. Нещодавно в 
Запорізькому педагогічному 
коледжі відбувся обласний 
«День дошкілля–2017» для 
працівників, які опікуються 

цією ланкою освіти. У захо-
ді взяли участь фахівці-те-
оретики, методисти метод-
кабінетів та об’єднаних те-
риторіальних громад, учас-
ники обласних конкурсів, 
працівники дошкільних на-
вчальних закладів, у тому 
числі голови місцевих осе-
редків Все української гро-
мадської організації «Асоці-
ація працівників дошкільної 
освіти». Його учасників при-

вітала директор профільно-
го департаменту Запорізь-
кої ОДА Тетяна Озерова.

— У процесі реформу-
вання системи освіти до-
шкільна ланка набуває осо-
бливого значення, — зазна-
чила вона. — Головна ме-
та — с товідсотково охопити 
дітей дошкільною освітою, 
щоб вони всебічно розви-
валися як повноцінні члени 
суспільства.

Присутні обговорили та-
кож питання освіти дорослих 
як виклик сучасності та скла-
дову реформ у системі укра-
їнської освіти, презентували 
основні напрями розвитку до-
шкільної освіти у 2017–2018 
навчальному році та післяди-
пломної освіти на наступний 
рік. Відтак відбулося нагоро-
дження учасників та пере-
можців всеукраїнських та об-
ласних заходів.

«Лісова пісня» від щепкінців
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МЕЛЬПОМЕНА. Ювілейний 
85-й театральний сезон ко-
лектив Сумського обласного 
академічного театру драми та 
музичної комедії ім. М. Щепкі-
на розпочав виставою «Лісо-
ва пісня» за класичним тво-
ром великої Лесі Українки. 

Як наголосив дирек-
тор театру заслужений ді-

яч мистецтв Микола Юдін, 
є певна символіка і знако-
вість у тому, що минулий 
сезон творча трупа завер-
шила прем’єрним показом 
«О держимої», яка також на-
лежить перу співачки досвіт-
ніх вогнів. 

Так сумчани підтвер-
джують любов до творчос-
ті письменниці, яка, до ре-
чі, свого часу бувала у сло-
божанському краї, в селі Ко-

сівщина під Сумами, де ліку-
валася в народної цілитель-
ки Параски Богуш.

«Лісова пісня» у виконан-
ні щепкінців (режисер-по-
становник Роман Козак) пе-
ревершила всі сподіван-
ня й надії численних гляда-
чів. Бездоганна гра акторів, 
оригінальні сценічні костю-
ми, музичний супровід, ціка-
ві ходи і трактування образів 
— усе спрацювало на відмін-

но. До слова, у виставі було 
задіяно майже 50 артистів. 

Тривалими оплесками гля-
дачі вітали весь творчий ко-
лектив, серед яких артисти 
драми Юрій Оноприйко та Ді-
ана Каландарішвілі, що ви-
конали ролі Лукаша і Мавки. 
Органічно вплелася в канву 
вистави гра Тамари та Марії 
Корінних, Сергія Медіна. 

Особливо піднесена атмос-
фера панувала на сцені за-
вдяки сценографу Алії Бай-
теновій, хормейстеру Кате-
рині Рохіній, балетмейстеру 
Ользі Семьошкіній, яка, до 
речі, є головним балетмей-
стером Національного акаде-
мічного драматичного театру 
ім. І. Франка (м. Київ).

За словами Миколи Юдіна, 
кілька останніх місяців щепкін-
ці напружено працювали: во-
ни не тільки готувалися до від-
криття сезону, а й побували 
з виставами у Чернігові, Хар-
кові, Львові, Одесі, Дніпропе-
тровську, Кропивницькому.

Приємні новини і стосовно 
підтримки культурно-мистець-
кого закладу. Протягом остан-
ніх 5 років на капітальні видат-
ки надано 11 мільйонів гри-
вень, завдяки яким істотно 
оновлено і відремонтовано зна-
чну частину приміщень, зміцне-
но матеріально-технічну базу.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +8  +13 Черкаська +4    +9 +8  +13
Житомирська +3  +8 +7  +12 Кіровоградська +4    +9 +8  +13
Чернігівська 0  +5 +6  +11 Полтавська +4    +9 +8  +13
Сумська 0  +5 +6  +11 Дніпропетровська +4    +9 +8  +13
Закарпатська +4  +9 +9  +14 Одеська +5  +10 +10  +15
Рівненська +4  +9 +8  +13 Миколаївська +5  +10 +11  +16
Львівська +4  +9 +7  +12 Херсонська +5  +10 +11  +16
Івано-Франківська +4  +9 +8  +13 Запорізька +4    +9 +8  +13
Волинська +4  +9 +8  +13 Харківська 0    +5 +8  +13
Хмельницька +4  +9 +8  +13 Донецька 0    +5 +8  +13
Чернівецька +2  +7 +8  +13 Луганська 0    +5 +8  +13
Тернопільська +4  +9 +8  +13 Крим +5  +10 +11  +16
Вінницька +4  +9 +8  +13 Київ +6    +8 +8  +10
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ФОТОФАКТ
ЗОЛОТІ ПА. Національна паралімпійська збірна України 

зі спортивних танців на візках у складі 16 спортсменів ви-
грала світову командну першість у боротьбі з представни-
ками 22 країн. На змаганнях найвищого рівня, які відбулися 
21—22 жовтня в бельгійському місті Малле, українські тан-
цюристи вибороли 17 нагород, з яких 9 золотих, 4 срібних та 
4 бронзові медалі.

Два індивідуальних «золота» здобула майстер спорту між-
народного класу Олена Чинка (на фото праворуч), по одній — 
Ілона Слуговіна й Іван Сівак, ще два «золота» здобув дует Оле-
ни Чинки й Олександра Оніщенка, по одному на рахунку Ілони 
Слуговіної та Валерія Бевзюка, Наталії Чехонацької і Павла Ів-
люшкіна, Сніжани Керничної і Володимира Керничного.
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Готову експозицію 
скелета мамонта 
палеонтологи 
планують 
презентувати 
жителям 
Краматорська 
7 листопада.
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Фрагмент з «Лісової пісні» у виконанні сумських щепкінців
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