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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 листопада 2017 року
USD 2686.2019   EUR 3126.2018  RUB 4.6220  / AU 341187.93   AG 4518.19   PT 246593.33   PD 260024.34

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 2 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ №206 (6075)

5
ЦИФРА ДНЯ

До рекордів
заохочуватимуть
матеріально

СПОРТ. Потужна система мотивацій — важливий момент у до-
сягненні високих спортивних результатів спортсменів та їхніх тре-
нерів. Про це під час засідання оргкомітету щодо підготовки
збірних команд України до Олімпійських та Паралімпійських ігор
наголосив міністр молоді та спорту  Ігор Жданов. Спільними зу-
силлями Мінмолодьспорту, НОК України, профільного та бюджет-
ного комітетів Верховної Ради вже ухвалено чимало нормативних
актів, спрямованих на підвищення престижу тренерської праці.

Зокрема уряд удвічі збільшив розмір стипендій для особистих
тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів елітної групи до
Ігор, і у три-п’ять разів — заробітної плати головних і старших тре-
нів. Тож тренери цих категорій почали отримувати в середньому
понад 30 тисяч гривень на місяць, повідомляє прес-служба відом-
ства. Підвищено і фінансову мотивацію спортсменам-паралімпій-
цям. Майбутні призери та чемпіони зимових Паралімпійських
ігор-2018 отримають: за 1 місце — 125 тисяч доларів, за 2 місце
— 80 тисяч; а за 3 місце — 55 тисяч доларів.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«До 15 листопада 

1,7 мільйона сімей,
внесених до відповідних

списків на виплату,
отримають 
на руки живі

гроші».
Віце-прем’єр-міністр про виплати компенсацій 
за заощаджені  минулого опалювального сезону
субсидії на послуги ЖКГ 
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БОРГИ ПРИРОДІ. Розширити територію національного парку
«Вижницький» вимагають Президент України та здоровий глузд

558,9 тисячі тонн
становлять запаси антрациту на складах

вітчизняних ТЕС. Упродовж тижня вони
зросли на 2,4%

8
ЕНЕРГЕТИКА

Чому для переймання
досвіду китайські геологи
обрали саме Державну
комісію України по запасах
корисних копалин2

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ

Мінекономрозвитку назвало
чинники, які позитивно
вплинули на поліпшення
позиції нашої країни в
рейтингу Doing Business 2018

Часом шкарпетки потрібніші за гармати
НА ЧАСІ. Як розробки підприємств Укрлегпрому здатні полегшити службу нашим захисникам 

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Теорія, не підкріплена прак -
тикою, для споживача по-

рожній лемент. Хоч би як
пе реконували розробники й
умовляли виробники, що про-
дукт у майбутньому підходити-

ме, під час використання не під-
веде, споживацький вердикт
безкомпромісний: недовіра неві-
домому. Здається, жестами і сло-
вами пояснюють ті, кому таки
немає чого показати. Ось зворот-
ний приклад. Перед початком
науково-практичної конференції
«Інноваційні технології у вироб-

ництві: військове обмундируван-
ня, спецодяг, засоби захисту»,
яку організувала Українська
асоціація підприємств легкої
промисловості, її учасники мали
змогу оглянути, помацати, навіть
приміряти вироби вітчизняної
легкої промисловості спеціаль-
ного призначення, які вже мають

відгуки від споживачів і позитив-
ну репутацію. 

Навряд чи є людина, котра хоч
раз у житті не потрапляла у не-
зручні становища, пов’язані із
взуттям. Вважайте, кінець робо-
ті, якщо з черевиками щось не те.
У такі моменти думки лише про
одне: як би ту взуванку зняти і

якнайдалі закинути. А уявімо,
що це армія, виконання важли-
вого завдання, від успіху якого
залежить життя і навіть не одне. 

Вітчизняне ТОВ «Дюна-Вес-
та» цього року стало поста-
чальником шкарпеток для
бійців Нацгвардії й підроз-
ділів Міноборони. 4

Чи повернуться
зубри на Буковину?
Чи повернуться
зубри на Буковину?
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документи

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

F22G1218
Нежитлове приміщення № 1 загальною площею 258,9 кв.м., що 
розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 17-А та 
інші основні засоби у кількості 358 од.

Місце проведення аукціону Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй ді-
яльності використовують створену ГО «Трансперенсі Ін-
тернешнл Україна» електронну торгову систему:  
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 13.11.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 27.11.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 11.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 25.12.2017

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

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, правила  
участі в аукціоні)

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

Новокаховський міський суд Херсонської обл. (адреса суду: 74900, 
Херсон ська обл., м. Нова Каховка, пр.Дніпровський, 1а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться   06.11.2017 о 16:30 до Богуненко Марина Юрі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 74987, Херсонська обл., м. Нова Ка-
ховка, смт Дніпряни, пров. Партизанський, буд. 24) справа № 661/3440/17, 
суддя Матвєєва Н. В. У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шепеле-
ва Олександра Олександровича, 04.07.1970 року народження, зареєстрова-
ного в м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, проживаючого: в  
м. Київ, вул. Панфіловців, 27, також проживаючого: 125466, а/с-29, м. Мо-
сква, вул. Родіонівська, 10, корп. 1 в судове засідання про його обвинувачен-
ня за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України на 11.00 годину 08 лис-
топада 2017 року в приміщення суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, ка-
бінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л.М. При собі необхідно мати 
паспорт, або інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваче-
ного в суд дане оголошення вважається належним повідомленням.

Суддя Бабайлова Л.М.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-

го Рябкова Олександра Павловича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000284 відносно Рябкова Олек-
сандра Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 10.11.2017 р. об 11.00 год. в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Удо-
віну Ольгу Максимівну для розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Максимівни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 10.11.2017 р. о 09.30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.О. Оздоба

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукці-
он №77СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 09 листопада  2017 року о 13:30 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, 

ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 9 125,000 т, ресурс листопада  2017 р. Ви-
робництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція  
№ 1: 20 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 800 т, транспортування авто-
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18592,91 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вугле-
водневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відпові-
дає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки га-
зу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 67 лотів, обсяг 
1 лота – 40 т, заг.обсяг – 2680 т, транспортування залізницею/автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  18575,37 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий 
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ 
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пе-
реробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 77 ло-
тів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 3080 т, транспортування залізницею/авто-
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18660,62 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скра-
плений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управ-
ління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4:  
8 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 320 т, транспортування автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  18500,38 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скра-
плений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відпо-
відає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебе-
линкагазвидобування»: Позиція № 5: 7 лотів, обсяг 1 лота – 35 т, заг.обсяг – 
245 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну 
– 18577,38 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 10.11.2017-24.11.2017 р.  За 
результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори 
купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у листопаді 2017 
року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та опла-
чує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для учас-
ті в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого об-
сягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в 
аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує спла-
ту гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покуп-
ця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 08.11.2017 року о 18.00 год. Рахунки 
біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄД-
РПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код 
ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею дого-
вори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту ор-
ганізації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на вну-
трішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходжен-
ням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. 
+38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.
ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та ви-
хідних днів.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Са-
мойлову Олену Василівну для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42016000000003292 відносно Самойлової Олени Васи-
лівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 10.11.2017 
р. о 10.00 год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М.О. Оздоба

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в  су-
дове засідання відповідача по цивільній справі № 409/1919/17 за позо-
вом Кулікової Дар’ї Юріївни до Кулікова Дениса про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06.11.2017 року о 16.00 год. (резервна 
дата на 20.11.2017 року на 16.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Куліков Денис, адреса: кв. Мирний, б. 13, 
кв. 71, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О.Ю.
Миронівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08800, Київська 

обл., м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться   06.11.2017 о 16:30 до Гавриленко Тетяна Юріївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 08841, Київська обл., Миронівський р-н, с. Карапиші, вул. 
Щорса, буд. 60) справа № 371/1282/17, суддя Поліщук А. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Коровяковського Дениса Вікторовича в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовом Данилової Марії Володимирівни про 
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного 
суду Луганської області 06.11.2017 р. о 13.00 год. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

В Олександрівському районному суді Кіровоградської області 06 
листопада 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 
вул. Вишнева, 21, смт Олександрівка, Олександрівського району, Кіро-
воградської області відбудеться розгляд цивільної справи за позовом 
представника позивача Ярмощука О.М., який діє в інтересах Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Чу-
баро Олександра Петровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. У судове засідання викликається як відповідач Чуба-
ро Олександр Петрович.

Суддя Д.В. Мирошниченко

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору
F22G1209 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії від 04.09.2007 №219
F22G1210 Право вимоги за договором кредиту від 13.02.2008 №40

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

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 13.11.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 27.11.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 11.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 25.12.2017
П’яті відкриті торги (аукціон)  – 09.01.2018
Шості відкриті торги (аукціон)  – 23.01.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон)  –06.02.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 20.02.2018

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 ло-
ту (параметри, забезпечен-
ня, початкова ціна, правила 
участі в аукціоні)

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

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: F11GL823- F11GL826
F11GL881- F11GL932

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: 04.01.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25181-asset-sell-
id-18320      
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25302-asset-sell-id-18601

Номер лота: F11GL835- F11GL880
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: 27.12.2018

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/25229-asset-sell-id-18393

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає як відповідачів Столярова Костянтина Ігоро-
вича, Столярову Світлану Григорівну по цивіль-
ній справі за позовом Пугача Олександра Федо-
ровича до Столярової Світлани Григорівни, Сто-
лярова Костянтина Ігоровича про відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди.

Остання відома адреса місцезнаходження 
відповідача: Столярової Світлани Григорівни – 
03038, м. Київ, вул. Боженка, буд. 40, кв. 13;

м. Київ, вул. Вифлеємська, 14А, кв. 35.
Остання відома адреса місцезнаходження 

відповідача: Столярова Костянтина Ігоровича – 
03038, м. Київ, вул. Боженка, буд. 40, кв. 13.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковни-
ка Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 07 листопада 
2017 року о 15 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, 
суд розглядатиме справу без участі відповіда-
чів.

Суддя А.В. Новак

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо 
імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької 

Республіки і Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національно-

го товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 25 жов-
тня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комі-
сія) розглянула скаргу про порушення та проведення антидемпінгово-
го розслідування щодо імпорту в Україну шприців походженням з Рес-
публіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки, 
подану ПАТ «ГЕМОПЛАСТ» та ПрАТ «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» (далі 
– заявник), а також звіт і висновки Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати про-
ведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну шприців 
походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської На-
родної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вва-

жати, що її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Укра-

їну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і 
Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими ці-
нами, оскільки експортні ціни були нижчими за ціни продажу шприців 
на внутрішньому ринку Республіки Індії, Турецької Республіки і Китай-
ської Народної Республіки, при цьому рівень демпінгової маржі не мо-
же вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до 
положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт 
в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Респу-
бліки і Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і 
на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національно-
му товаровиробнику;

у період 2015 – 2016 роки порівняно з 2014 роком: 
- частка сукупного імпорту з Республіки Індія, Турецької Республіки 

і Китайської Народної Республіки відносно споживання зросла на 13 % 
і 120 % відповідно;

- частка сукупного імпорту з Республіки Індія, Турецької Республіки і 
Китайської Народної Республіки відносно виробництва заявника зросла на 
17 % і 214 % відповідно;

- обсяги виробництва заявника скоротилися на 19 % і 35 % відповідно;
- використання виробничих потужностей підприємств заявника скоро-

тилося на 19 % і 35 % відповідно;
- обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку України скоротили-

ся на 14 % і 30 % відповідно;
- обсяги експорту заявника скоротилися на 40 % у 2015 році, а у 2016 

році експорт заявником не здійснювався;
- зайнятість на підприємствах заявника скоротилася на 11 % і 20 % від-

повідно;
- середньомісячна зарплата на підприємствах заявника скоротилася на 

28 % і 26 % відповідно. 
У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія 

прийняла рішення № АД-379/2017/4411-05, згідно з яким порушила ан-
тидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий 
опис: шприци з полімерних матеріалів з голками або без голок, двокомпо-
нентні та трьохкомпонетні, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД 
за кодом 9018 31 10 00:

- ємністю 2 мл і 5 мл походженням з Китайської Народної Республіки;
- ємністю 2 мл і 5 мл походженням з Турецької Республіки;
- ємністю 2 мл, 5 і 10 мл походженням з Республіки Індія.
Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономроз-

витку.
У разі якщо антидемпінгове розслідування стосується інтересів фізич-

них або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінеко-
номрозвитку інформацію, що може бути корисною для проведення роз-
слідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на 
фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас ін-
формація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною 
мовою України та у  строки, установлені Законом, Комісією або Мінеко-
номрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінеконом-
розвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін антидемпінгово-
го розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запи-

ті про реєстрацію заінтересована сторона антидемпінгового розслідуван-
ня повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, 
адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові кон-
тактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінеконом-
розвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосов-
но порушення антидемпінгового розслідування. Інформація повинна на-
даватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись 
українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний ха-
рактер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її кон-
фіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 25.10.2017 № АД-379/2017/4411-05 набирає чиннос-
ті з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;                                       
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. 
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94,   

факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 

щодо імпорту в Україну лимонної кислоти (моногідрат) 
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного то-
варовиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України повідомляє, що 28.05.2018 закінчується строк дії 
остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну лимонної 
кислоти (моногідрат) походженням з Китайської Народної Республіки, що 
класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо-
економічної діяльності за кодом 2918 14 00 00.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії 
з міжнародної торгівлі від 24.04.2013 № АД – 291/2013/4423-06 «Про засто-
сування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну лимон-
ної кислоти (моногідрат) походженням з Китайської Народної Республіки».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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оголошення

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

Богодухівський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 62100, Харківська обл., м. Богодухів, майдан Кіро-
ва, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 06.11.2017 о 09:30 до Арутюнова Зоя Юріївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 62103, Харківська обл., м. Богоду-
хів, вул. Байдукова, буд. 45, кв. 2) справа № 613/865/17, суд-
дя Шалімов Д. В.

 07.11.2017 о 09:00 до Конотоп Олександр Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 62103, Харківська обл.,  
м. Богодухів, вул. Суворова, буд. 8) справа № 613/122/17, 
суддя Шалімов Д. В.

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

В провадженні Біловодського районного суду Лу-
ганської області перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ «УКРСОЦБАНК» до Бардар Андрія Микола-
йовича про стягнення заборгованості.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає Бардар Андрія Миколайовича в судове засі-
дання 22 січня 2018 року о 09.30 год. для розгляду 
цивільної справи за позовом ПАТ «УКРСОЦБАНК» до 
Бардар Андрія Миколайовича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться за адресою Біловодсько-
го районного суду Луганської області.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня проти позову та докази на їх підтвердження. У ви-
падку неявки відповідача в судове засідання та непо-
відомлення суду про причини неявки позов буде роз-
глянутий за його відсутністю за наявними в матеріа-
лах справи доказами.

Суддя Кускова Т.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає по-
терпілого Крутенка Богдана Сергійовича, 15.09.1990 
р.н., уродженця м. Києва (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Д. Луценка, 1/1, кв. 24) в судо-
ве засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня № 12015100070004580, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 03.07.2015, за обви-
нуваченням Придиуса Олега Володимировича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся у відкритому судовому засіданні в приміщенні 
Печерського районного суду м. Києва 09 листопада 
2017 року о 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42а, зал № 3, каб. 17, під головуванням суд-
ді Шапутько С.В.

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

Суддя С.В. Шапутько

Печерський районний суд м. Києва викликає Ша-
фії Сеєд Хессамоддін у судове засідання як відповідача 
у справі № 757/47946/17-ц за позовом Кавуненко Оль-
ги Костянтинівни до Шафії Сеєда Хессамоддіна про ро-
зірвання шлюбу, яке відкладено до 08.00 год. 08.12.2017 
року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, каб. 16.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без 

поважних причин або не повідомлення суд про причини 
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про час та місце 
розгляду справи.

Суддя К.О. Москаленко

Кролевецький районний суд Сумської області від-
повідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Жука Во-
лодимира Петровича, 1927 року народження, остан-
нє відоме місце реєстрації: квартал Ворошилова, буд. 
14, кв. 7, селище Ювілейне, м. Луганськ як відповіда-
ча по справі № 579/1147/17, пров. № 2/579/343/17 за 
позовом Жука Миколи Петровича до Жука Володи-
мира Петровича про припинення права на частку у 
спільному майні.

Справа призначена до розгляду на 25 січня 2018 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевець-
кого районного суду Сумської області за адресою:  
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Жуку В.П. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку не-
явки відповідача в судове засідання це оголошення 
вважається належним повідомленням, і справа буде 
розглянута за відсутності Жука В.П.

Суддя О.В. Моргун

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Авсєйкову Наталію Іванів-
ну, 08.05.1956 року народження, зареєстровану: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Острякова, 123/155 в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 22017011000000008 
за ч. 1 ст. 111 КК України на 10.00 годину 13 листопа-
да 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяковсько-
го, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням суд-
ді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд 
дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням і розгляд справи можливий за процедурою спе-
ціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Плотникова Геннадія Михайловича, 
12.12.1952 року народження, зареєстрованого: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Громова, 60, кв. 203 в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 22017011000000010 
за ч. 1 ст. 111 КК України на 09.30 годину 13 листопа-
да 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяковсько-
го, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням суд-
ді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При со-
бі необхідно мати паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд 
дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням і розгляд справи можливий за процедурою спе-
ціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
як відповідачів: Дербішеву Жанну Вікторівну, 19.01.1981 
р.н. (місце реєстрації: Луганська обл., м. Атремівськ Пере-
вальського району, вул. 9 Травня, буд. 9, кв. 13), Ревякіну Лі-
дію Василівну, 18.01.1948 р.н.( місце реєстрації: Луганська 
обл., м. Артемівськ Перевальського району, вул. 9 Травня, 
буд. 9, кв. 13) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк»*про стяг-
нення заборгованості за договором про іпотечний кредит у 
судове засідання, що відбудеться 10 листопада 2017 року о 
14.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Лу-
ганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується 
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу бу-
де розглянуто на підставі наданих суду документів, відповід-
но до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження. 
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгено-

вич 01.01.1974 року народження, зареєстрований:  
м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76 від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 05.12. 2017 
року о 16 годині 00 хвилин до зали судових засідань  
№ 107 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В.П.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Бровченка Михайла Юрійови-
ча, Бровченко Олену Олександрівну, Мороза Олега 
Олександровича в судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Бровченка Михайла Юрійо-
вича, Бровченко Олени Олександрівни, Мороза Оле-
га Олександровича про стягнення заборгованості за 
договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
17.11.2017 р. о 09.30 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.П. Чернік

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по ци-
вільній справі № 409/1635/17 за позовом ПАТ «Все-
український банк розвитку» до Курдюкової Світлани 
Тимофіївни, Курдюкова Сергія Євгеновича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 08.11.2017 року о 
16.00 год. (резервна дата на 22.11.2017 року на 16.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Курдюкова Світлана 
Тимофіївна, адреса: вул. Побєдоносная, буд. 11, кв. 
37, м. Луганськ;

Викликається як відповідач Курдюков Сергій Єв-
генович, адреса: вул. Побєдоносная, буд. 11 кв. 37, 
м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Апеляційний суд Львівської області викликає в су-
дове засідання Александрова Олександра Васильовича, 
останнє відоме місце проживання: вулиця Борисогліб-
ська, 7Б, місто Донецьк, Вазьянську Катерину Сергіїв-
ну, останнє відоме місце проживання: проспект Панфі-
лова, 21/4, місто Донецьк для участі у розгляді цивільної 
справи за апеляційною скаргою Публічного акціонерно-
го товариства «Ідея Банк» на рішення Личаківського ра-
йонного суду м. Львова від 27 квітня 2017 року у спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея 
Банк» до Александрова Олександра Васильовича, Ми-
хальської Надії Василівни, Вазьянської Катерини Сергі-
ївни про стягнення заборгованості та звернення стягнен-
ня на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 06 лютого 2018 року о 
15 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Бойко С.М.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Крамаренко А.І. знаходиться цивільна справа за 
позовом Алістратової Галини Володимирівни до Гатіло-
вої Оксани Олександрівни, яка також діє в інтересах не-
повнолітніх Гатілова Мурата Олександровича та Гатіло-
вої Юлії Олександрівни, Гатілова Андрія Олександрови-
ча, третя особа: Виконавчий комітет Бердянської міської 
ради Запорізької області про усунення перешкод у здій-
сненні права власності на квартиру: № 310/4780/17.

Розгляд справи призначено на 10 листопада 2017 ро-
ку на 14.00 годину в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, Запорізької області, суддя Крамарен-
ко А.І. тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Гатілову Оксану Олексан-
дрівну.

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

Суддя А.І. Крамаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Демаша Юрія Олексан-
дровича, відоме місце проживання: м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Паркова, 13 та Очеретька Дмитра Сергі-
йовича, відоме місце проживання: м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Н. Курченко, 5/38, у судове засідання з 
розгляду цивільної справи № 428/8816/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Демаша Юрія Олександровича, Очереть-
ка Дмитра Сергійовича про стягнення боргу за кре-
дитним договором, яке відбудеться 13 листопада 
2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказа-
не судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Дворічанський районний суд Харківської області ви-
кликає Іванову Людмилу Іванівну, 1968 року народження, 
останнє відоме місце реєстрації: смт Дворічна Дворічан-
ського району Харківської області, вул. Партизанська, буд. 
75а як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 618/732/17 (провадження № 2/618/247/17) за позовом Іва-
нова Олександра Анатолійовича до Іванової Людмили Іванів-
ни про розірвання шлюбу, призначене на 06 листопада 2017 
року до 09.00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 1 
приміщення Дворічанського районного суду Харківської об-
ласті за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1 Дворічансько-
го району Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначе-
ний день та час без поважних причин, неповідомлення про 
причини неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів із постановленням за-
очного рішення.

Суддя Є.А. Рябоконь

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судове засідання Дмітрієвих Те-
тяну Анатоліївну, Дмітрієвих Михайла Геннадійовича 
у цивільній справі № 433/1512/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Луганського обласно-
го управління AT «Ощадбанк» до Дмітрієвих Тетяни 
Анатоліївни, Дмітрієвих Михайла Геннадійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 14 листопада 2017 ро-
ку о 13.30 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Суський О.І.

Верховинський районний суд Івано-Франківської облас-
ті повідомляє, що 28 листопада 2017 року о 15 год. 00 хв. 
в приміщенні Верховинського районного суду за адресою: 
вул. Жаб’євська, 76, селище Верховина Івано-Франківської 
області, 78700, відбудеться розгляд цивільної справи за по-
зовом Лесюка Романа Дмитровича до Лесюк Ірини Юріїв-
ни, третя особа: Орган опіки та піклування Івано-Франків-
ської міської ради про визначення місця проживання дити-
ни з батьком.

В судове засідання викликається як відповідач: Лесюк 
Ірина Юріївна, 26.11.1981 року народження, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання якої: село Буковець Верхо-
винського району Івано-Франківської області. Фактичне міс-
це проживання на даний час не відоме.

Відповідачці пропонується надати всі наявні докази за за-
значеною справою.

Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити 

суд. У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
ної причини, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя А.Б. Бучинський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу № 2/243/4114/2017 за 
позовом Супрунової Надії Вікторівни до Слєба Ірини 
Валеріївни, Слєба Олега Михайловича, Слєба Сергія 
Олеговича за участі третьої особи Дорошенко Олени 
Григорівни про визнання осіб такими, що втратили 
право користування житловим приміщенням.

Відповідачі у справі Слєба Ірина Валеріївна, Слєба 
Олег Михайлович та Слєба Сергій Олегович, що за-
реєстровані за адресою: Донецька обл., м. Миколаїв-
ка, пров. Шкільний, 2/33, викликаються на 10 листо-
пада 2017 року на 08 год. 30 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя В.І. Старовецький

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 09.00 годину 10 лис-
топада 2017 року до Токмацького районного суду 
(Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, 28, каб. № 10) Герасименко Наталію Іванівну, 
12.02.1960 р.н., яка зареєстрована за адресою: Доне-
цька область, Старобешівський район, смт Старобе-
шеве, вул. Леніна, буд. 77, як відповідача у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Герасименко Наталії Іванівни про стягнення заборго-
ваності. В разі неявки в судове засідання справа бу-
де розглянута в її відсутність за наявними в справі 
доказами. 

Суддя І.Г. Ушатий

Тлумацький районний суд Івано-Франківської облас-
ті повідомляє, що о 13 год. 00 хв. 30 листопада 2017 ро-
ку буде розглядатися цивільна справа за позовом Кізана 
Андрія Зіновійовича до Повха Сергія Михайловича про 
стягнення боргу за договором позики.

В судове засідання як відповідач викликається Повх 
Сергій Михайлович, 12.04.1986 року народження, остан-
нє відоме місце проживання якого: вул. Ковалівка, 20, с. 
Локітка Тлумацького району Івано-Франківської області. 
Йому пропонується надати всі наявні докази по зазна-
ченій справі.

Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд. У разі неявки відповідача в судове засідання 
без поважних причин, розгляд справи буде проведено у 
його відсутності.

Розгляд справи буде проводитися за адресою: вул. 
Винниченка,14А, м. Тлумач, Тлумацький район, Івано-
Франківська область. Суддя Лущак Н.І.

В.о. голови суду Н.І. Лущак

Дворічанський районний суд Харківської 
обл. (адреса суду: 62700, Харківська обл.,  
м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  06.11.2017 о 08:15 до Осовий Віталій 
Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 62713, Харківська обл., Дворічанський р-н,  
с. Колодязне, вул. Молодіжна, буд. 16) справа 
№ 618/859/17, суддя Рябоконь Є. А.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Броварський міськрайонний суд Київської 
обл. (адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Грушевского, 2) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  06.11.2017 о 12:00 до Долина Надія 
Степанівна (останнє відоме місце реєстрації: 
07443, Київська обл., Броварський р-н, с. Ка-
линівка, пров.Майський, буд. 2, кв. 17) справа  
№ 361/3081/17, суддя Петришин Н. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Марганецький міський суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 53970, Дніпропетров-
ська обл., м. Марганець, вул. Радянська, 72 а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться 06.11.2017 о 16:00 до 
Безуглий Артур Олегович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 53401, Дніпропетровська обл., м. 
Марганець, кв. Східний, буд. 3, кв. 65) справа № 
180/1489/17, суддя Тананайська Ю. А.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Личаківський районний суд м. Львова викли-
кає Кубрак Зофію Володимирівну, Кубрака Іва-
на Володимировича, (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів-Винники, вул. Хоружинська, 
24А), як відповідачів у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1729/2017 (463/4301/17) 
за позовом Хитрейко Ольги Ярославівни до Ку-
брак Зофії Володимирівни, Кубрака Івана Воло-
димировича про усунення перешкод у корис-
туванні власністю, що відбудеться 30 листопа-
да 2017 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за 
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, 
зал судових засідань № 10. В разі неявки відпо-
відачів у вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без їх участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Токмацький районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідан-
ня Гринька Дмитра Володимирови-
ча як відповідача по цивільній справі  
№ 328/2622/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецького обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Гринька Дмитра Володи-
мировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 
17.11.2017 року о 08 годині 30 хвилин в 
приміщенні Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.
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оголошення

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє 
Костенко Олену Олексіївну та Костенка Сергія Олексан-
дровича, що 07 грудня 2017 року о 14.00 годині відбу-
деться слухання цивільної справи № 182/5064/17 (про-
вадження 2/0182/3423/2017 року) за позовом Кулик  
Зайтуни Ахметівни до Костенко Олени Олексіївни, Кос-
тенка Сергія Олександровича, третя особа: виконавчий 
комітет Червоногригорівської селищної ради Нікополь-
ського р-ну про позбавлення батьківських прав та вста-
новлення опіки, стягнення аліментів на малолітню дити-
ну під головуванням судді Нікопольського міськрайон-
ного суду Кобеляцької-Шаховал І.О.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Касьянова Олега Юрійови-
ча (28.06.1959 р.н., м. Ровеньки, Луганської області) 
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 07 листопада 2017 року у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Керничного Дмитра Володимировича як від-
повідача в цивільній справі за номером провадження 
№ 2/323/714/17, справа № 323/2074/17, за позовом 
Брезицької Оксани Вікторівни до Керничного Дми-
тра Володимировича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Святошинської районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації про позбавлення батьківських 
прав, яку призначено до розгляду об 11 год. 30 хв. 08 
листопада 2017 року у приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена,  
(К. Маркса), 27а, каб. № 14 (суддя Мінаєв М.М.).

Суддя М.М. Мінаєв

Бахмацький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає в судове засідання Вакнін Беберта, який 
є відповідачем у справі за позовом Вакнін Світлани 
Іванівни до Вакнін Беберта про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2017 
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Бахмацького ра-
йонного суду Чернігівської області за адресою: вул. 
Соборності, 42, м. Бахмач, Чернігівської області. Го-
ловуючий по справі суддя П.І. Пархоменко.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя П.І. Пархоменко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кан-
тура Олександра Миколайовича (останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Данькевича, 7-а/222),  
як відповідача у судове засідання по цивільній справі  
№ 463/3758/17 (2/463/1610/17) за позовом Кантур Кате-
рини Степанівни до Кантура Олександра Миколайови-
ча про стягнення аліментів, що відбудеться 17 листопа-
да 2017 р. о 14 год. 15 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, 
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса су-
ду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафедраль-
на, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   06.11.2017 о 09:30 до Строцій Олена Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька обл., 
м.Чернівці, бульв. Героїв Сталінграда, буд. 12, кв. 26) спра-
ва № 727/7788/17, суддя Чебан В. М.

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до:

Відповідач: Бондаренко Анатолій Михайлович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Горлівка, вул. Свердлова, буд. 34, кв. 1, викликається 
06 листопада 2017 року о 14 год. 00 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Іванівський районний суд Херсонської обл. (адреса су-
ду: 75401, Херсонська обл., смт Іванівка, вул. Стаханова, 
буд. 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  06.11.2017 о 09:00 до Столярен-
ко Микола Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 
75402, Херсонська обл., смт Іванівка, вул. Щорса, буд. 
165) справа № 656/787/17, суддя Крисанова В. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

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

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетров-
ська, у складі головуючого судді Татарчук Л.О., суд-
дів Марущак С.Л. та Леонова А.А. здійснюється спе-
ціальне судове провадження № 200/4308/17 що-
до обвинувального акта, складеного за результата-
ми спеціального досудового розслідування обставин 
кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання по 
вказаному кримінальному провадженню призначено 
до розгляду на 16.00 годину 27 листопада 2017 ро-
ку за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницько-
го, 57, в яке викликається Степаненко Роман Ігоро-
вич, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: 
АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, 
останні відомі адреси мешкання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; 
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які об-
винувачений не може з’явитися у підготовче судове 
засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити 
суд про неможливість з’явлення та про поважні при-
чини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Головуючий суддя Л.О. Татарчук

Канівський міськрайонний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 
Леніна, 88) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

 06.11.2017 о 08:15 до Войцеховська Олена Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 19022, 
Черкаська обл., Канівський р-н, с. Келеберда, вул. 
Краснової, буд. 23) справа № 697/1969/17, суддя 
Льон О. М.

 10.11.2017 о 08:00 до Алланазарова Чінігул Ху-
дайназарова (останнє відоме місце реєстрації: 19003, 
Черкаська обл., м. Канів, вул. Героїв Бронепоїзда, 
буд. 11) справа № 697/2094/17, суддя Льон О. М.

 15.11.2017 о 08:30 до Ільченко Валентина Йоси-
півна (останнє відоме місце реєстрації: 19001, Чер-
каська обл., м. Канів, вул. Чапаєва, буд. 82, кв. 2) 
справа № 697/2125/17, суддя Льон О. М.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09600, Київська обл., смт Рокитне, вул. За-
водська, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

 06.11.2017 о 15:00 до Кривоносов Сергій Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09631, Київська 
обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Набережна, 
буд. 66) справа № 375/1339/17, суддя Литвин О. В.

 06.11.2017 о 14:00 до Москалик Людмила Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 09601, Київ-
ська обл., смт. Рокитне, вул. Пролетарська, буд. 16) 
справа № 375/1267/17, суддя Литвин О. В.

 10.11.2017 о 09:00 до Царенко Ігор Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 09631, Київ-
ська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Моло-
діжна, буд. 23) справа № 375/1087/17, суддя Нече-
поренко Л. М.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Філатова Анатолія Михай-
ловича, 07.07.1962 р.н. (місце реєстрації: м-н «То-
поль», буд. 28, кв. 70, м. Брянка Луганської обл.), 
Філатова Валентина Анатолійовича, 02.09.1984 р.н. 
(місце реєстрації: м-н «Тополь», буд. 28, кв. 70,  
м. Брянка Луганської обл.), Філатова Віктора Вікто-
ровича, 11.01.1959 р.н. (місце реєстрації: вул. Куйби-
шева, буд. 81а, м. Брянка Луганської обл.) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Луганського 
обласного управління AT «Ощадбанк» про стягнення 
заборгованості за договором про іпотечний кредит, 
справа № 415/5164/17, у судове засідання, що від-
будеться 10 листопада 2017 року о 14.30 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської 
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наданих суду до-
кументів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду розглядається 
цивільна справа № 363/3915/15-ц за позовом першо-
го заступника прокурора прокуратури Київської об-
ласті в інтересах держави до Вишгородської міської 
ради, Северенчика Валерія Івановича, Петренко Світ-
лани Василівни, Мотайло Стелли Миколаївни, Мав-
родія Юрія Станіславовича, Захожего Ігоря Віталійо-
вича, Діонісієвої Анжели Еглерівни, Гончарук Вікторії 
Вікторівни, Лисенко Інни Василівни, Філюшкіної Лі-
дії Семенівни, Чорного Олександра Борисовича, Ли-
сенка Олександра Васильовича, Нам’ясенко Гали-
ни Миколаївни, Мороз Наталії Вікторівни, Чічоти Ві-
ктора Васильовича, Сакевича Олексія Володимиро-
вича, Моргуна Петра Олександровича, Янчара Юрія 
Михайловича, Ланової Наталії Василівни, Сиваш Лю-
бові Іванівни, Костянчука Валерія Павловича, Шев-
ченко Клавдії Іванівни, Медведка Олександра Васи-
льовича, В’яла Світлани Юріївни, Педченко Мотрони 
Павлівни, Лужанської Наталії Василівни, Руденко Ві-
кторії Анатоліївни, Коменданта Ігоря Петровича, Рад-
ченка Олександра Анатолійовича, Радченка Анато-
лія Васильовича, Даценко Лариси Іванівни, Защен-
кова Сергія Григоровича, Лазаренка Максима Віталі-
йовича, Хоменко Вікторії Леонідівни, Ликова Дмитра 
Ігоровича, Димченка Сергія Миколайовича Решетні-
кова Дмитра Григоровича, Назаренка Сергія Борисо-
вича, Ткалича Юрія Михайловича, Андріящука Вале-
рія Івановича, Терехової Марії Іванівни, Павленко Ан-
ни Валеріївни, Чічоти Олександра Вікторовича, Ляль-
ка Любомира Васильовича, Денисенка Дмитра Ан-
дрійовича, Гончарук Ганни Геннадіївни, треті особи: 
Полянецький Віктор Володимирович, Зайченко Оле-
на Віталіївна, Пушкар Юлія Володимирівна, Волкова 
Світлана Вікторівна, Радченко Артем Анатолійович, 
Корчемний Олексій Сергійович, Бакуменко Анатолій 
Володимирович, Яськів Богдан Андрійович, Школь-
на Ольга Володимирівна, Северинчик Валентина Во-
лодимирівна, Остапенко Олександр Григорович та 
ГО СТ «Ветеран-3» про визнання незаконним та ска-
сування рішення міської ради, визнання недійсними 
державних актів на право власності на землю.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2017 
року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поваж-
них причин справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон 

з реалізації сплавів та сумішей твердих, інструмен-
ту алмазного та абразивного

Аукціон відбудеться 15 листопада 2017 р. о 15:00 
год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-
дення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Шкляр Л.П. 
(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з реалізації зерна

Аукціон відбудеться 24 листопада 2017 р. о 15:00 
год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-
дення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Шкляр Л.П. 
(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua. 

Київський районний суд м. Одеси викликає Гу-
менюка Дениса Володимировича як відповідача по 
справі № 520/7593/17 за позовом Гуменюка Дмитра 
Борисовича до Гуменюка Дениса Володимировича 
про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 05.12.2017 р. о 12 
годині 00 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Білоусова О.М., за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 506) 07 листо-
пада 2017 року о 10 годині 00 хвилин буде розгля-
датися цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Кліванського Володимира Григо-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

В судове засідання викликається як відповідач 
Кліванський В.Г. У разі неявки відповідача справа бу-
де розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Білоусова

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Рильського Григорія Вікторовича, проживаючого за 
адресою: вул. Паркова, 19/36, м. Антрацит Луганської об-
ласті як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/431/1194/17 за позовом Рильської Ганни Анатоліїв-
ни, третя особа: Орган опіки та піклування виконавчого ко-
мітету Шевченківської районної ради в м. Полтава, яке від-
будеться 10 листопада 2017 року о 14 годині 00 хв., в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.В. Форощук

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Кузьмінську Олену Петрів-
ну 10.12.1970 р.н., в судове засідання, яке призначе-
не на 16.00 годину 23.11.2017 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Кузьмінської Олени 
Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Цен-
тральна 26а, смт Більмак Більмацького району, За-
порізької області.

Суддя Мальований В.О.

В провадженні Криничанського районного суду знахо-
диться цивільна справа № 2/178/618/17, № 178/978/17 за 
позовом Матвієнко Ольги Олександрівни до Лебідь Ан-
дрія Сергійовича, 10 листопада 1988 р.н. про стягнен-
ня матеріальних збитків та моральної шкоди, заподія-
них в результаті ДТП. Судовий розгляд призначено на 
14 листопада 2017 року о 10 годині в приміщенні Кри-
ничанського районного суду Дніпропетровської області 
за адресою: вул. Виконкомівська, 17, с. Кринички Крини-
чанського району Дніпропетровської області.

Явка відповідача чи його представника обов’язкова. 
У разі неявки справа розглядатиметься без його присут-
ності.

Суддя Б.М. Цаберябий

Ірпінський міський суд викликає Кравченка Вади-
ма Анатолійовича, останнє відоме місце проживан-
ня: Київська область, м. Ірпінь, вул. Українська, 82, 
як відповідача по справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства «ОТП Банк» до Кравченка Вади-
ма Анатолійовича про стягнення грошових коштів, в 
судове засідання, яке відбудеться 13.11.2017 р. о 08 
год. 55 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду, 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н.Ф. Карабаза

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає як відповідачів Ангел Аліну Сергіївну, Ангела Артура 
Миколайовича по цивільній справі № 486/1125/17 за позо-
вною заявою Заставнюк Олени Анатоліївни до Ангел Аліни 
Сергіївни, Ангела Артура Миколайовича, третя особа: Орган 
опіки та піклування Южноукраїнської міської ради Микола-
ївської області про позбавлення батьківських прав, встанов-
лення опіки та стягнення аліментів.

Засідання відбудеться 20.11.2017 року о 14 годині 00 хви-
лин за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, 
вул. Дружби народів, 3-А, зал судових засідань № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідачів справа роз-
глядатиметься за їх відсутності на підставі наявних матері-
алів.

Суддя О.Д. Франчук

21 листопада 2017 року об 11.00 годині у примі-
щенні Лисянського районного суду Черкаської об-
ласті (Черкаська область, смт Лисянка, вул. Неза-
лежності, 4) відбудеться розгляд справи за позовом 
Кадуки Олени Михайлівни до Кадуки Руслана Васи-
льовича про розірвання шлюбу та стягнення алімен-
тів.

Відповідачу Кадуці Руслану Васильовичу необхід-
но з’явитися до суду в зазначений час. У разі неявки 
відповідача без поважної причини, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі доказів, 
які є в матеріалах справи.

Суддя Г.М. Яценко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) розглядає: цивіль-
ну справу за позовом Ліппо Людмили Іванівни до ТОВ «Клю-
чове рішення» про стягнення грошових коштів, які набуті без 
достатньої правової підстави. Представник відповідача:

ТОВ «Ключове рішення», ЄДРПОУ 34410967, пр. Дмитра 
Яворницького, 12, м. Дніпро, 49000 викликається на 20 лис-
топада 2017 року на 09.00 годин та на 24 листопада 2017 ро-
ку на 09.00 годин до суду в кабінет № 10, 28 з паспортом для 
участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність.

Суддя Д.В. Киян

Гадяцький районний суд Полтавської області ви-
кликає Міняйло Наталію Миколаївну (остання відома 
адреса: м. Гадяч, туп. Гоголя, 2), як відповідачку по 
цивільній справі за позовом Міняйло Лідії Леонідів-
ни до Міняйло Наталії Миколаївни, третя особа: ви-
конавчий комітет Гадяцької міської ради, сектор ре-
єстрації місця проживання про втрату права на про-
живання. Судове засідання відбудеться 10 листопа-
да 2017 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за 
адресою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч Полтавської 
області. В разі неявки відповідачки в судове засідан-
ня та неповідомлення про причини неявки, справа 
буде розглянута за її відсутності. 

Суддя С.А. Киричок 
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +7  +12 Черкаська +4  +9 +7  +12
Житомирська +4  +9 +6  +11 Кіровоградська +4  +9 +7  +12
Чернігівська +4  +9 +7  +12 Полтавська +3  +8 +6  +11
Сумська +3  +8 +6  +11 Дніпропетровська +3  +8 +7  +12
Закарпатська +3  +8 +7  +12 Одеська +4  +9 +8  +13
Рівненська +4  +9 +6  +11 Миколаївська +4  +9 +8  +13
Львівська +3  +8 +5  +10 Херсонська +5  +10 +8  +13
Івано-Франківська +3  +8 +5  +10 Запорізька +4  +9 +8  +13
Волинська +4  +9 +6  +11 Харківська +3  +8 +6  +11
Хмельницька +4  +9 +6  +11 Донецька +3  +8 +7  +12
Чернівецька +4  +9 +6  +11 Луганська +3  +8 +7  +12
Тернопільська +4  +9 +6  +11 Крим +5  +10 +10  +15
Вінницька +4  +9 +7  +12 Київ +7  +9 +9  +11
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Кролевецькі рушники поріднилися  
з естонськими божниками 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. У Центрі на-
родної культури Естонії від-
крилася виставка кролевець-
ких рушників — і старовин-
них,  і сучасних, які зберіга-
ються в Музеї кролевецького 
ткацтва на Сумщині.

Такий вернісаж став мож-
ливим завдяки недавньому 
візиту української делегації у 
рамках співпраці Українсько-
го центру культурних дослі-
джень з естонським Центром 
народної культури.

Як розповіла член де-
легації начальник відді-
лу культури Кролевець-
кої Рда Наталія Сіра, поїзд-
ка виявилася напрочуд ко-
рисною і результативною.  
Представники України побу-
вали в окрузі Сетомаа та на 
острові Гіюмаа, де вивчали 
особливості культурно-мис-
тецького життя місцевого на-
селення, елементи нематері-
альної культурної спадщини 
Естонії. 

Зокрема, поліфонічний спів 
сето-лєело, з яким нещодав-
но мали змогу ознайомитися 

учасники Міжнародного літе-
ратурно-мистецького фести-
валю «Кролевецькі рушники» 
і який внесено до Репрезен-
тативного списку ЮНЕСКо. 
Під час візиту в Українському 
культурному центрі в Таллінні 
відбувся круглий стіл за учас-
ті представників українських 
громад в Естонії. одним із 
обговорюваних питань ста-
ло створення робочої групи з 
підготовки спільного елемен-
та нематеріальної культурної 
спадщини двома країнами. 

 а тим часом в Центрі 
української культури і мис-

тецтва в Києві на відвіду-
вачів чекає виставка «Свя-
то врожаю-2017». Тут екс-
понують кролевецькі руш-
ники та сетоські божники з 
Естонії, з якими нещодавно  
могли ознайомитися відвід-
увачі Музею кролевецького 
ткацтва.  

Це ще один крок на шля-
ху входження кролевецько-
го тканого рушника, який є 
елементом нематеріальної 
культурної спадщини в Націо-
нальному переліку України, 
до Репрезентативного списку 
ЮНЕСКо.

Водосховищу допоможе 
товстолобик

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ОЗДОРОВЛЕННЯ.  На Черкащині триває зариблення Кремен-
чуцького водосховища. Це вже не перша така акція, яка відбува-
ється в межах обласної програми з розвитку рибного господар-
ства. Стартувала осіння кампанія з Чорнобаївського району. На 
черзі — Золотоніський і Черкаський. Загалом у водойму випус-
тять понад 74 тонни рослиноїдних риб.

Як розповів голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, на це 
нинішнього року спрямували 2 мільйони гривень.  Потім до акції 
приєднаються й інші райони, які розташовані вздовж водосхови-
ща. 

Цілеспрямовано працювати над зарибленням та відновленням 
ресурсів річок розпочали три роки тому. оскільки відповідні про-
грами недостатньо фінансуються державою, залучили до нього й 
підприємства, які забруднюють водосховище та інші водні об’єкти.

Відновлення рибогосподарського потенціалу водойм України 
потребує комплексного системного підходу, програми із зариблен-
ня водойм промисловими видами риб — його невід’ємна  складо-
ва, вважають фахівці. до того ж збереження довкілля — один із 
пріоритетів обласної «Стратегії-2020».

Увесь зарибок — із державного підприємства «Іркліївський ри-
борозплідник рослиноїдних риб». Воно виграло відповідний тен-
дер. Нині зариблюють водосховище товстолобиком. Цю рибу на-
зивають санітаром водойми, адже вона поїдає водорості, які деда-
лі більше захоплюють акваторію. Поки мальки не розійдуться по 
акваторії, місце зарибнення цілодобово охоронятимуть.

Джоан Роулінг реформуватиме 
українські інтернати
БЛАГОДІЙНІСТЬ. Фундація мами Гаррі 
Поттера долучилася до пілотного проекту 
на Житомирщині

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

Міжнародну дитячу 
благодійну фунда-

цію Lumos всесвітньо ві-
дома письменниця за-
снувала  2005 року. Тоді 
Джоан Роулінг проголо-
сила: місія фундації по-
лягає в тому, щоб покін-
чити із практикою сис-
темної інституалізації ді-
тей у всьому світі до 2050 
року.

Меморандум про спів-
працю в процесі рефор-
мування інтернатних за-
кладів підписали у вівто-
рок уповноважений Пре-
зидента України з прав 
дитини Микола Куле-
ба,  голова Житомирської 
ОДА Ігор Гундич та голо-
ва Фундації Lumos Іри-
на Маланчук. У межах пі-
лотного проекту рефор-
муватимуть сиротинці та 
прихистки для дітей з не-
благополучних сімей на 
Житомирщині.

Як наголосив під час 
брифінгу після підписання 
меморандуму Микола Ку-
леба, головна  мета рефор-
мування інтернатних за-
кладів — вчасно виявити 
проблему і допомогти сім’ї 
з дитиною, надати відпо-
відні послуги, щоб дити-
на не потрапила до інтер-
натного закладу, а жила в 
родині, безпеці та добро-
буті. «Саме розвиток по-
слуг підтримки сімей з ді-
тьми на рівні громад — за-
порука успіху цієї рефор-
ми. Житомирська область 
стане першою в Украї-
ні, де спільними зусилля-
ми ми створимо належ-
ні послуги у громадах, за-
вдяки яким кожна дитина 
зможе зростати в любові у 
власному домі», — акцен-
тував він.

Отже, Житомирщина — 
перша область, яка почи-
нає впроваджувати Націо-
нальну стратегію рефор-
мування системи інститу-
ційного догляду та вихо-

вання дітей. Окрім  Фун-
дації Lumos, допоможе 
краєві  з реформою проект 
EDGE (Канада).

Lumos уже успішно  
працює в Чеській Респу-
бліці, Болгарії, Молдові, 
Греції, Японії, Малайзії, 
Гаїті. Як вказано в мемо-
рандумі, фундація автор-
ки серії книжок про Гар-
рі Поттера надасть інтер-
натам Житомирщини тех-
нічну, експертну й мето-
дичну допомогу в реаліза-
ції пілотного проекту для 
сприяння припинення ін-
ституціалізації дітей. Тоб-
то буде реалізовано проек-
ти, спрямовані на підтрим-
ку кризових сімей, щоб 
зменшити кількість відмов 
від дітей, і заходи з повер-
нення їх у родини. 

Координуватиме пілот-
ний проект у Житомир-
ській області Національ-
ний офіс з реформи деін-
ституціалізації при упо-
вноваженому Президента 
України з прав дитини.

Нині  в українських ін-
тернатах  перебуває 1,5%  
дітей. Згідно з Національ-
ною стратегією, вже у 2026 
році в цих закладах має 
бути менш як піввідсотка 
мешканців. А ті, що з різ-
них причин усе-таки за-
лишатимуться в інститу-
ціях, а не в сім’ях, мешка-
тимуть в умовах, макси-
мально наближених до сі-
мейних, — до 15 осіб в од-
ному закладі. Національ-
ну стратегію реформуван-
ня системи інституційно-
го догляду та виховання 
дітей на 2017—2026 роки 
та план заходів з реаліза-
ції її першого етапу Кабі-
нет Міністрів затвердив 9 
серпня.

За словами міністра со-
ціальної політики Андрія 
Реви, який був присутній 
під час підписання мемо-
рандуму, держава  гото-
ва надати фінансовий ре-
сурс тим сім’ям, які від-
чинять свої двері для та-
ких дітей. 

Посадовці і благодійники  об’єднали зусилля в боротьбі з пережитками радянської системи

Процес зариблення потребує ретельного контролю  
й додержання технологій
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