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УКРАЇНА І СВІТ ДОКУМЕНТИ
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Глава Місії України при 
НАТО Вадим Пристайко: 
«Позиція НАТО залишається 
непохитною — Росія має 
забратися з України»

Указ 
Президента України 
«Про утворення 
військово-цивільної 
адміністрації»
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Міністр закордонних справ Литви про довгостроковий 
комплексний план підтримки реформ у нашій країні, 
ініційований у ЄС 

Видобування 
й переробка мають 
позитивну динаміку 

СТАТИСТИКА. Обсяг реалізованої продукції видобувної та 
переробної промисловості в Україні за рік (вересень до верес-
ня) зріс у цілому на 20,1%, причому зростання експортного обі-
гу становило 17,5%. Про це свідчать дані Державної служби 
статистики України.

Так, річне зростання обороту у видобуванні кам’яного та 
бурого вугілля становить 30%, видобуванні нафти й газу — 
12,5%, видобуванні металевих руд — 50%. У переробці най-
більшу позитивну динаміку обороту зафіксовано у виробництві 
текстилю та одягу (37,5%), хімічної продукції (32,1%), в мета-
лургії та машинобудуванні (21,9% та 21,5% відповідно). 

У географічному аспекті п’яту частину (19,5%) обігу сформу-
вали підприємства Дніпропетровської області, повідомляє де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю Секрета-
ріату Кабміну. До кращих також зараховано Вінницьку, Доне-
цьку, Запорізьку, Київську, Львівську, Полтавську, Харківську 
області та місто Київ.

ЦИТАТА ДНЯ

ЛІНАС ЛІНКЯВІЧЮС:

ЦИФРА ДНЯ

397 млн дол.  
становив вітчизняний експорт 

продукції м’ясної групи за 9 місяців. 
Це в 1,5 раза більше, ніж торік 

за аналогічний період   

«Ми вже не 
називаємо цей план 

«Планом Маршалла»… 
Але ми називаємо його 
«Європейським планом» 

для України».

Тепло в домівках є. 
Але не скрізь
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АКТУАЛЬНО. Власкори «Урядового кур’єра» розповідають 
про початок опалювального сезону в регіонах

Не забуваймо головного — людського чинника
ПОВЕРТАючИСЬ ДО НАДРУКОВАНОгО. Утворення Державного науково-дослідного інституту 
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки на базі унікального ДНВЦ ЗСУ 
потребує неординарного підходу Міністерства оборони до житлових проблем військових вчених 

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Коли півтора року тому ко-
респондента урядової газе-

ти запросили до військової час-

тини А 4444 у Чернігові, інтуї-
тивно відчував, що матеріалом 
«Не зрадимо тих, хто не зрадив 
Батьківщину» («УК» за 17 черв‑
ня 2016‑го) розмова про пробле-
ми становлення на новому міс-

ці дислокації Державного науко-
во-випробувального центру ЗСУ 
не закінчиться. Бо вже тоді пере-
конався: маємо справу з унікаль-
ною установою, з досить склад-
ною долею сімей вчених-вій-

ськовослужбовців, які, залишив-
шись вірними присязі, вийшли у 
березні 2014 року з окуповано-
го Криму. Вийшли, покинувши у 
Феодосії приватне або службо-
ве житло, з надією, що на мате-

риковій частині країни вони, як 
і тисячі інших українських воя-
ків — льотчиків, моряків, 
танкістів, не опиняться на-
одинці зі своїми соціально-
побутовими проблемами.5
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Слідчий слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій об-
ласті Вольська І. О. повідомляє підозрювану Єфі-
мюк Ірину Олексіївну, вул. Артема, 9, кв. 22, м. Со-
рокине, Луганська обл., про завершення досудово-
го розслідування, відкриття матеріалів кримінально-
го провадження № 22016260000000037 та викликає 
на 08.11.2017 р. о 10 год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чер-
нівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А, для 
здійснення всіх необхідних процесуальних дій, на-
дання доступу та ознайомлення з матеріалами про-
вадження.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу: за позовом Селіної Римми Петрівни до 
ТОВ «Донбаська інвестиційно-будівельна компанія» про за-
хист прав споживача.

Відповідач по справі ТОВ «Донбаська інвестиційно-буді-
вельна компанія», що знаходиться за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Артема, б. 165, викликаєтеся на 14.30 
годину 10 листопада 2017 року до суду для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Старший слідчий в ОВС слідвідділу УСБУ в Черні-
вецькій області Чудов М. В. повідомляє підозрюва-
ну Панфілову Катерину Володимирівну, 15.10.1991 
р.н. Донецька область, м. Єнакієве, пр. Леніна, 
87/128, про завершення досудового розслідування, 
відкриття матеріалів кримінального провадження  
№ 22017260000000058 та викликає на 08.11.2017 о 
10 год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівецькій обл., за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А, для здійснення 
всіх необхідних процесуальних дій, надання доступу 
та ознайомлення з матеріалами провадження.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає Чеботарьова Володимира Миколайовича по цивіль-
ній справі № 408/1928/15-ц за заявою ТОВ «Фінансова 
компанія «Довіра та Гарантія» про заміну сторони вико-
навчого провадження, слухання справи відбудеться 09 
листопада 2017 року о 09.20 годині, у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

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

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

ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України  

за участю керівників центральних органів виконавчої влади  
на листопад — грудень 2017 року

7 листопада  Міністерство соціальної політики України
10 листопада  Міністерство культури України
14 листопада  Міністерство оборони України
17 листопада  Міністерство освіти і науки України
21 листопада  Міністерство охорони здоров’я України
24 листопада  Міністерство молоді та спорту України
28 листопада   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-

мунального господарства України
1 грудня  Державна служба України з питань праці
5 грудня  Міністерство фінансів України
8 грудня  Міністерство юстиції України
12 грудня  Пенсійний фонд України
15 грудня    Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників ан-

титерористичної операції
19 грудня    Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів
22 грудня  Національна поліція України
26 грудня  Державна фіскальна служба України

________
Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  

254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної 
лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 
(другий поверх, кім. 206).

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення військово-цивільної 

адміністрації
На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волно-

васького району Донецької області.
2. Керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові 

Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням військово-ци-
вільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2017 року
№ 351/2017

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 жовтня 2017 р. № 814 
Київ

Деякі питання передачі майна,  
що закріплене на праві господарського 

відання за Національним банком
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та про-

порції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. 
№ 786 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., № 3, ст. 84; 2001 
р., № 8, ст. 321; 2002 р., № 28, ст. 1320, № 47, ст. 2124; 2007 р., № 1, ст. 34; 2009 р., № 43,  
ст. 1453, № 55, ст. 1901; 2010 р., № 6, ст. 259, № 84, ст. 2959; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., 
№ 29, ст. 1002; 2014 р., № 82, ст. 2325; 2015 р., № 50, ст. 1608, № 96, ст. 3285; 2016 р., № 10,  
ст. 445, № 99, ст. 3214; 2017 р., № 36, ст. 1135), зміни, що додаються.

2. Передати будівлі і споруди (літер А-4, Б-1, Е-2, № 18-20, I, II) по вул. Фалєєвській, 14, у 
м. Миколаєві (реєстраційний номер 729950848101), будівлі і споруди (літер А, Б, В, Г, Д, Д1, 
Д2, Д3, № 1, I) по вул. Перекопській, 5, у м. Херсоні (реєстраційний номер 457043065101), 
будівлі і споруди (літер А-3, а, а1, а2, а4; Б-2, Б1-2, Б2-2, б, б1; Д; Б5-1, Б3-2, Б4-1) по вул. 
Кирпоноса, 16, у м. Чернігові (реєстраційний номер 516084774101), будівлі (літер А, Б, В) 
по вул. Грушевського М., 6, у м. Тернополі (реєстраційний номер 461070361101), що закрі-
плені на праві господарського відання за Національним банком, до сфери управління Дер-
жавної судової адміністрації.

3. Фонду державного майна разом з Державною судовою адміністрацією та Національ-
ним банком вжити заходів щодо укладення договорів оренди на нерухоме майно, визначе-
не спільним рішенням Національного банку та Державної судової адміністрації.

4. Рекомендувати балансоутримувачам використовувати нерухоме майно, зазначене у 
пункті 3 цієї постанови, за цільовим призначенням для організації готівкового грошового 
обігу.

5. Фонду державного майна разом з Національним банком забезпечити здійснення 
контролю за цільовим функціональним використанням нерухомого майна, зазначеного у 
пункті 3 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 814

ЗМІНИ, 
 що вносяться до пункту 10 Методики розрахунку  

орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу
1. Друге речення абзацу першого виключити.
2. Доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
«Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що сплачується:
Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою 

статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для збе-
рігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві 
господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління Держав-
ної судової адміністрації, інших державних органів або у комунальну власність;

уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмі-
рі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Наці-
онального банку нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві гос-
подарського відання.

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому — четвертому цього 
пункту, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначе-
ні договором оренди.».

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами шостим — оди-
надцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 жовтня 2017 р. № 819 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 «Про 

порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах те-

риторій та об’єктів природно-заповідного фондуі встановлення лімітів використання 
ресурсів загальнодержавного значення» (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р.,  
№ 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1612, № 50, ст. 2440; 2000 
р., № 49, ст. 2119; 2002 р., № 12, ст. 590; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22,  
ст. 1635; 2007 р., № 39, ст. 1550; 2012 р., № 95, ст. 3850; 2013 р., № 87, ст. 3214;  
2016 р., № 4, ст. 239) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 жовтня 2017 р. № 819

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 серпня 1992 р. № 459
1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природ-

них ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердже-
ному зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 1 слова «, а також водних біоресурсів» замінити сло-
вом «ресурсів»;

2) у пункті 2:
в абзаці шостому слова «, в тому числі риби, водні безхребетні» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«водні біоресурси.»;
3) у пункті 4:
в абзацах другому і сьомому слова «органами Мінекоресурсів» замінити словами 

«обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, орга-
ном виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишньо-
го природного середовища»;

в абзаці шостому слова «органами Держлісгоспу» замінити словами 
«територіальними органами Держлісагентства»;

в абзаці дев’ятому слова «за погодженням з органами Мінприроди» замінити сло-
вами «за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими дер-
жадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 
охорони навколишнього природного середовища», а слова «за погодженням з ор-
ганами Держкомлісгоспу» — словами «за погодженням з територіальними органа-
ми Держлісагентства»;

4) у пункті 6 слова «видача дубліката,» виключити.
2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресур-

сів загальнодержавного значення, затвердженому зазначеною постановою:
1) в абзаці першому пункту 1 слова «, рибних та інших водних біоресурсів» ви-

ключити;
2) в абзаці першому пункту 3 слово «Мінекономіки» замінити словом «Мін-

економрозвитку»;
3) в абзаці третьому пункту 8 слово «їх» замінити словом «його»;
4) в абзацах першому і другому пункту 9 слова «державних управлінь екології та 

природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «об-
ласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконав-
чої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природно-
го середовища»;

5) у тексті Положення слова «Мінекоресурсів» та «Держкомлісгосп» 
в усіх відмінках замінити відповідно словами «Мінприроди» та «Держлісагентство» 
у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 768-р 
Київ

Про внесення змін до плану заходів 
щодо виконання зобов’язань в рамках 

Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства

Внести до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про за-
снування Енергетичного Співтовариства, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 733, — із змінами, внесеними розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 833, від 17 вересня 2014 р. 
№ 864 та від 7 жовтня 2015 р. № 1059, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27 вересня 2017 р. № 768-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до плану заходів щодо виконання 
зобов’язань в рамках Договору про заснування  

Енергетичного Співтовариства
1. Пункти 17 і 25 викласти у такій редакції:
«17. Привести нормативно-правові акти з питань статистики в енергетиці у відпо-

відність з вимогами Регламенту (ЄС) № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ра-
ди від 22 жовтня 2008 р. про статистику в галузі енергетики з урахуванням змін, вне-
сених Регламентом (ЄС) № 431/2014 Європейського Парламенту та Ради від 24 квітня 
2014 р., а також здійснити заходи щодо впровадження положень Директиви 2008/92/
ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури 
співробітництва щодо забезпечення прозорості процедури встановлення цін на газ та 
електроенергію, які постачаються промисловим кінцевим користувачам.

Держстат, Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку, 
Держенергоефективності, Мін’юст.
1 липня 2018 року.»;

«25. Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект На-
ціонального плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Міненерговугілля.
30 вересня 2017 року.».

2. Доповнити план заходів пунктами 30—38 такого змісту:
«30. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Ре-

гламенту (ЄС) № 347/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. 
про керівні принципи транс’європейської енергетичної інфраструктури.

Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою),  
НАК «Нафтогаз України»  
(за згодою), державне підприємство  
«НЕК «Укренерго» (за згодою).
31 грудня 2017 року.

31. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Ди-
рективи 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. стосовно енергетичної ефективності.

Мінрегіон, Держенергоефективності, 
Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, 
НКРЕКП (за згодою).
15 жовтня 2017 року.

32. Внести зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих 
речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 
50 МВт, затверджених наказом Мінприроди від 22 жовтня 2008 р. № 541.

Мінприроди.
У тримісячний строк після затвердження 
Національного плану скорочення викидів 
від великих спалювальних установок.

33. Забезпечити транспозицію та імплементацію Регламенту (ЄС)  
№ 543/2013 від 14 червня 2013 р. щодо надання та публікації даних на ринках елек-
тричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європей-
ського Парламенту та Ради.

НКРЕКП (за згодою), Міненерговугілля, 
державні підприємства «НЕК «Укренерго» 
та «Енергоринок»  
(за згодою).
31 грудня 2017 року.

34. Забезпечити імплементацію Регламенту (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 
р. щодо встановлення принципів стосовно механізму компенсації між операторами 
системи передачі електроенергії та спільного регуляторного підходу до встановлен-
ня тарифів на передачу електроенергії.

Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою), 
державне підприємство «НЕК «Укренерго» 
(за згодою).
30 вересня 2017 року.

35. Забезпечити транспозицію Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих 
державних і приватних проектів на навколишнє природне середовище (кодифікація) 
з урахуванням змін, внесених Директивою 2014/52/ЄС.

Мінприроди.
1 січня 2019 року.

36. Забезпечити транспозицію та повну імплементацію Директиви 2001/42/ЄС про 
оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє природне середовище.

Мінприроди.
31 березня 2018 року.

37. Розробити план заходів з імплементації положень Директиви 2004/35/ЄС про 
екологічну відповідальність, спрямовану на запобігання шкоді навколишньому при-
родному середовищу та усунення її наслідків.

Мінприроди.
1 січня 2021 року.

38. Розробити нормативно-правові акти з питань вмісту сірки у деяких видах рід-
кого палива відповідно до положень Директиви 2016/802/ЄС щодо зменшення вміс-
ту сірки у деяких видах рідкого палива.

Міненерговугілля, Мінінфраструктури, 
Мінекономрозвитку, Мінприроди.
1 січня 2021 року.».

Повістка про виклик 
Підозрюваний Солоп В’ячеслав Валерійович, 25.03.1970 

р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України викликається на 10 год. 00 хв. 10 листопада 2017 
року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Ращупкі-
на Є. В. у каб. № 703 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33, (тел. 044-256-99-97) для допиту як підозрювано-
го, оголошення про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня, ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22016000000000430 від 22.11.2016, відкриття матеріалів. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені у ст. 139 КПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) роз-
глядає позовну заяву ПАТ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Чу-
макової В.В., про стягнення заборгованості.

Відповідач Чумакова Вікторія Валеріївна, 07.04.1974 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Полупанова, 2/29, викликається на 10.11.2017 року о 
10.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи 
пропонується  надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області викликає як відповідача Кравцо-
ва Михайла Ігоровича, 25.10.1991 року на-
родження в судове засідання, яке призна-
чене на 10 год. 00 хв. 10.11.2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 319/1194/17 за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Кравцова Михайла Ігорови-
ча про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна 26а, смт Більмак, Більмаць-
кого району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Бегену Ігорю Івановичу, 29.02.1988 р.н., 

жит. м. Львова, вул. Героїв УПА, буд. 76, кв. 
95, необхідно з’явитися 10.11.2017 р. о 14.00 
год. у перший слідчий відділ слідчого управ-
ління прокуратури Львівської області (м. Львів, 
вул. Городоцька, буд. 16, каб. № 10) до слідчо-
го в ОВС Пшенички A. M. для участі у проведен-
ні слідчих (розшукових) та процесуальних дій як 
підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42017140000000084 від 13.03.2017 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 28 — ч. 2, 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 187 КК 
України, у тому числі для ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження в порядку 
ст. 290 КПК України.
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оголошення

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. 
Європейська, 7, каб. № 27) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 15.11.2017 року о 09 год. 20 
хв. каб. № 27 як відповідача Усачова Володимира 
Олександровича по цивільній справі № 333/4181/17 
за позовом ПАТ «АСК «ОМЕГА» до Усачова В. О. про 
відшкодування шкоди.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

Рівненський міський суд Рівненської області повідо-
мляє, що 20.10.2017 року розглянуто цивільну справу  
№ 569/7139/17 за позовною заявою Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія Идеал Груп» до Тимофеє-
вої Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості за 
договором про надання послуг та ухвалене заочне рішення, 
яким позовні вимоги позивача задоволено в повному обся-
зі (суддя Бердій М. А.). 

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне 
рішення може бути переглянуто Рівненським міським судом 
Рівненської області шляхом подання відповідачем заяви про 
перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти 
днів з дня опублікування цього оголошення.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться  21.11.2017 о 10:00 до Котенко 
Татяна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 52360, 
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Преображен-
ка, вул. Центральна, буд. 45) справа № 178/1196/17, суддя 
Лісняк В. 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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як від-
повідача Верхуша Владислава Леонідовича, 02 квітня 
1980 року народження, останнє місце проживання яко-
го: м. Донецьк, пр. Київський, буд. 68, кв. 17, по цивіль-
ній справі № 185/5701/17 за позовом Верхуша Вікторії Ві-
кторівни до Верхуша Владислава Леонідовича про розі-
рвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 20 листопада 2017 
року на 11.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за 
його відсутності.

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

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засідання Лапчука Сергія Іва-
новича та Жалівціва Дениса Михайловича для участі у розгляді цивільної справи за апе-
ляційною скаргою Олексишина Ігоря Богдановича в інтересах Калин Лідії Іванівни на рі-
шення Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 07 березня 2017 року 
у справі за позовом представника позивача Калин Лідії Іванівни — Олексишина Ігоря 
Богдановича в інтересах Калин Лідії Іванівни та в інтересах неповнолітніх Калин Хрис-
тини Романівни, Калин Анни Романівни, Калин Софії Романівни, Калин Сніжани Рома-
нівни до виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області, Лапчука Сер-
гія Івановича, Жалівціва Дениса Михайловича, третьої особи: Органу опіки та піклуван-
ня Стрийської міської ради про визнання осіб такими, що втратили право на житло, ви-
знання права на житло та зобов’язання укласти договір найму.

Судове засідання відбудеться 23 січня 2018 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Апеля-
ційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Левик Я. А.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Урсу Олега у судове засідан-
ня, що відбудеться о 09 годині 30 хвилин 24 листопада 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. 
Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 278/2107/17 за позовом Казанкі-
ної Я. І. про стягнення аліментів.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття 
участі у судовому засіданні. Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами спра-
ви, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребуван-
ня письмових доказів)) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно — до дати, ви-
значеної для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали документів, 
якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог, або копії цих документів, завірених у вста-
новленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашій відсутності 
за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шмель-
кова Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красноперекопськ, АР Крим, 
96002) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111  
ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 
00 хвилин 13 листопада 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з його змістом.

Фастівський міськрайонний суд Київської області викликає в судове 
засідання Фролова Руслана Володимировича як відповідача по цивіль-
ній справі № 381/2844/17 за позовом Фролова Микити Руслановича до 
Фролова Руслана Володимировича, третя особа: Гутнік Маргарита Во-
лодимирівна про переведення прав та обов’язків співвласника-боржни-
ка з проведенням відповідного перерахунку.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на 22 листо-
пада 2017 року на 09 год.00 хв. за адресою: Київська область, м. Фас-
тів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засідан-
ня обов’язкова.

Суддя Є. Ю. Чернишова

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. 
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Константино-
вої Ніни Іванівни до Константинова Вадима Вікторовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим приміщенням. Відпові-
дач у справі Константинов Вадим Вікторович, що зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, 85487, м. Гірник, вул. Ізмайлівська, 54, викликається 
на 01.12.2017 р. на 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття до суду він повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетула-
єва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, 
Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 110 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 13 листопада 
2017 року об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (51400 м. Пав-
лоград, Дніпропетровська області, вул. Дніпровська, буд. 135) розглядає цивільну 
справу №185/6210/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» до Лисенка Артема Валентиновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Лисенко Артем Валентинович, 12.12.1973 р. н.,  останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, Донецька область, вул. Аристова, буд.1, викликаєть-
ся на 17 листопада 2017 року на 09:00 годину (резервна дата 24 листопада 2017 
року о 09:00) до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської облас-
ті, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Зінченко А. С.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідан-
ня, яке відбудеться 14 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

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.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове 
засідання (провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/23/2017) обвинува-
ченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по кримінально-
му провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3, ст. 27, ч. 2 
ст. 365 КК України, яке відбудеться 17 листопада 2017 року об 11.00 го-
дині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51.

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

Суддя Шалагінова А. В.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, 

а саме:
Лот №247538 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Єреван-

ська, буд.1, кв. №4, заг.пл. 72,70 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 131 000,00 грн. без ПДВ. Роз-

мір гарантійного внеску 113 100,00 грн. без ПДВ.
Лот №247544 Квартира за адресою: м. Київ, вулиця  Ко-

рольова Академіка, будинок 2-А, квартира 65, заг.пл. 69,60 
кв.м.

Початкова ціна продажу 967 000,00 грн. без ПДВ. Розмір 
гарантійного внеску 96 700,00 грн. без ПДВ.

Лот №247548 Квартира за адресою: м. Одеса, пр. Добро-
вольського, буд. 99, кв. 183, заг.пл. 90,40 кв.м.

Початкова ціна продажу 573 000,00 грн. без ПДВ. Розмір 
гарантійного внеску 57 300,00 грн. без ПДВ.

Лот №247568 Нежиле приміщення (аптека) за адресою: 
м. Дніпро (попередня назва — м. Днiпропетровськ), житло-
вий масив Тополя-3, буд. 1, корп. 1, прим. 73, заг.пл. 93,10 
кв.м.

Початкова ціна продажу 1 236 000,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 123 600,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247583 Нежиле приміщення за адресою: м. Київ, 
вулиця Дорогожицька, будинок 17, заг.пл. 498,20 кв.м.

Початкова ціна продажу  9 331 200,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 933 120,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247580 Гараж №3101 за адресою: м. Київ, «Лівобе-
режний» гаражно-будівельний кооператив, вулиця Челябін-
ська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл.  20,50 кв.м.

Початкова ціна продажу 165 600,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 16 560,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №247579 Гараж №3103 за адресою: м. Київ, «Лівобе-
режний» гаражно-будівельний кооператив, вулиця Челябін-
ська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл. 19,60 кв.м.

Початкова ціна продажу  165 600,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 16 560,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №247578 Вбудоване офісне приміщення за адресою: 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Бор-
щагівка, вулиця Леніна, будинок 46 , заг.пл.70,40 кв.м.

Початкова ціна продажу  902 400,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 90 240,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №547584  Нежитлова будівля (контора з будівлею 
та спорудами) за адресою: Київська обл., Баришівський р., 
смт. Баришівка, вул. Леніна, 36, заг.пл. 590,60 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 812 000,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 181 200,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247577 Нежитлові приміщення II, IIIа, VI (підвал) 
за адресою: м. Львів, вулиця Панча П., будинок 5, заг.пл. 
107,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 162 800,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 116 280,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247576 Нежитлові приміщення 1-го поверху (№212 
-1-:- 212-9, 212-13  в літ. «А-9») за адресою: м. Харкiв, вул. 
Дружби Народiв, буд. 238, заг.пл. 76,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 936 000,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 93 600,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №247573 Нежиле приміщення за адресою: Одеська 
обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Добровольського, буд. 1, 
прим. 38, заг.пл. 71,30 кв.м.

Початкова ціна продажу 421 200,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 42 120,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №247572 Будівля багатопоточного КПП заг.пл. 
724,90 кв.м та земельна  ділянка  для  обслуговування  бу-
дівлі (кадастровий  номер  5610900000:01:001:0078, заг.пл. 
0,0400 га) за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вулиця 
Мацути, 4а.

Початкова ціна продажу 2 933 025,50 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 293 3012,55 
грн. без ПДВ.

Лот №247570  Нежитлові приміщення на першому по-
версі в літ. А-7, поз.11-14, 22-24, 42, 43 за адресою: м. Дні-
про (попередня назва — м. Днiпропетровськ), вул. Чичерiна, 
буд. 21, заг.пл. 112,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 125 200,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 212 520,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247549 Нежиле приміщення №38 (в літ. А) 
за адресою: м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима (вулиця 
Iндустрiальна), будинок 36, заг.пл. 51,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 219 200,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 121 920,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247551 Нежилі приміщення в літері «У» за адре-
сою: м. Київ, вулиця Червонопрапорна, будинок 34, заг.пл. 
67,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 867 600,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 86 760,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №247552 Нежилі приміщення в літері «У» за адре-
сою: м. Київ, вулиця Червонопрапорна, будинок 34, заг.пл. 
37,70  кв.м.

Початкова ціна продажу 487 200,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 48 720,00 грн. 
без ПДВ.

Лот №247554 Незавершене будівництво заг. пл. 536 кв.м. 
та зем.ділянка, к.н. 3221055500:02:021:0029, заг.пл. 0,146 
га, за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Клав-
дієво-Тарасове, вулиця Леніна,18

Початкова ціна продажу 2 758 800,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 275 880,00 
грн. без ПДВ.

Лот №247565 Незавершене будівництво (ЖБК «Чи-
стоводдя») заг.пл. 3263,30 кв.м. та земельна ділянка, к.н. 
3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,451 га за адресою: Київ-
ська обл., Обухівський район, смт Козин

Початкова ціна продажу 29 062 800,00 грн. (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 2 906 280,00 
грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 08.12.2017 року з 9:00 до 18:00 на 
сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕ-
ТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 
9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з мо-
менту оприлюднення інформації до 9:00 03.12.2017 року. 
Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 03.12.2017 
року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з 
майном та за більш детальною інформацією звертатись за 
тел. 044-331-17-21 .

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: F11G1802- F11G1814
F11G1815 - F11G1820
F11G1824

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: 20.11.2017;04.12.2017; 18.12.2017; 02.01.2018;
17.01.2018; 31.01.2018;14.02.2018; 28.02.2018.

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/25448-asset-sell-id-18878 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25449-asset-sell-id-18879 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25605-asset-sell-id-19239 

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

Номер лота: F11GL1827
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: 29.12.2017.
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/25607-asset-sell-id-19241

 
ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Номер лота: Q81126b17423
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; 05.12.2017; 19.12.2017; 03.01.2018;
18.01.2018; 01.02.2018; 15.02.2018; 01.03.2018.

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/25531-asset-sell-id-19074

Печерський районний суд м. Києва викликає Кузіну Анну Євгенівну у судове засідання як відповідачку у справі  
№ 757/53997/16-ц за позовом Мартинця Віктора Олексійовича до фізичної особи-підприємця Кузіної Анни Євгенівни про 
розірвання договору та стягнення коштів — яке відкладено до 09-30 год. 16.11.2017 року і відбудеться за адресою: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, 42а, каб. 16, суддя Москаленко К. О.

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 підставі 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.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судо-

вих засідань № 13, 14.11.2017 року о 09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
по обвинуваченню Бахура Олександра Григоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Бахур Олександр Григорович, який зареєстрований та проживає за 
адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Надії Крайової, 16а, кв. 73.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді Іванченка Я. М., суддів Каленяка Р. А., Сичука М. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судо-

вих засідань № 13, 14.11.2017 року о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні по обвинуваченню Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Волошко Віктор Вікторович, який зареєстрований та проживає за 
адресою: АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 50 років Жовтня буд. 21 кв. 17.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді Іванченка Я. М., суддів Жмудя О. О., Федчишена С. А.
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оголошення

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

ПОВІСТКА
Про виклик Качури Ольги Сергіївни, 12 травня 1970 р.н., уродженка  м. Донецька, 

українка, громадянка України, яка мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Батумська, 
55/1, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 147/87, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається 10 листопада 2017 року на 14 
год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних прова-
дженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на 
тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька А. В. за 
адресою: м. Бахмут, провулок Садовий, 1, каб. № 213 у кримінальному провадженні 
за № 4201700000003401 від 26.10.2017  за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України для допиту як свідка та 
проведення інших процесуальних дій.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 

подібні обставини); ,
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у 
встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), 
не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, 
на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встанов-
лену законом.

4. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу
управління з розслідування злочинів,
вчинених на тимчасово окупованих територіях,
Генеральної прокуратури України                                     А. Рудько

Петрівський районний суд Кіровоградської області викликає 
Авдеєву Марину Олександрівну як відповідачку та правонаступ-
ника по цивільній справі № 400/1983/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Авдеєвої Марини Олександрівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором у судове засідання 
на 16 листопада 2017 року об 11 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Кіровоградська область, смт Петрове, вул. 
Центральна, 34.

У разі неявки відповідачки Авдеєвої Марини Олександрівни у 
судове засідання справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Шаєнко Ю. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає пред-
ставника Амвросіївської міської ради як відповідача в адміні-
стративній справі за номером провадження № 2-а/323/54/17, 
справа № 218/1221/14-а за адміністративним позовом Склярова 
Ігоря Вікторовича до Амвросіївської міської ради Донецької об-
ласті про визнання протиправним рішення органу місцевого са-
моврядування та поновлення на посаді міського голови, яку при-
значено до розгляду о 14 год. 30 хв. 21 листопада 2017 року у 
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14.

Суддя М. М. Мінаєв

Ізюмський міськрайонний суд викликає як відповідача Деркач 
Гульнару Володимирівну, проживаючу за адресою: вул. Генерала Не-
дбайла, 223, м. Ізюм, Харківської області для участі в судовому за-
сіданні по справі № 623/1751/17 за позовом Боцмана Ігоря Володи-
мировича до Деркач Гульнари Володимирівни про визнання втратив-
шою право користування житлом, яке відбудеться 16 листопада 2017 
року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Деркач Гульнари Володимирівни є обов’язковою.
У разі неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність відповідно 

до частини 4 статті 169 ЦПК України.
Адреса суду : 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя П. П. Винниченко

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає 
Главатого Олега Ігоровича, 14 червня 1986 року народження, 
як відповідача у справі за позовом Молдаванової Марини Вікто-
рівни до Главатого Олега Ігоровича, третя особа: Орган опіки та 
піклування Броварської районної державної адміністрації Київ-
ської області про позбавлення батьківських прав, у судове засі-
дання, яке призначено на 17 листопада 2017 року о 10 год. 30 хв. 
у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл.,  
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними ма-
теріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський

В провадженні Чортківського районного суду знаходиться цивіль-
на справа за позовом Горачко Ірини Василівни до Туркіневича Дми-
тра Сергійовича про стягнення аліментів на дитину в твердій грошо-
вій сумі.

Розгляд справи призначений на 09 год. 30 хвилин 22 листопа-
да 2017 року в залі № 1 Чортківського районного суду за адресою:  
м. Чортків, вул. С. Бандери, 13 (суддя Запорожець Л. М.).

Суд викликає по цій справі як відповідача Туркіневича Дмитра Сер-
гійовича.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розгляну-
та по суті у його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у судове засі-
дання як відповідача Майберг Едуарда, який проживає за адре-
сою: Ізраїль, Герцелія-Пітуах, А-Маріна, вул. Аоген, 10 по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» до Вілен-
ського Дмитра Владленовича, Майберг Едуард про визнання не-
дійсним попереднього договору, слухання по справі призначено 
на 15.11.2017 року об 11.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 34.
Суддя О. Л. Хоменко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/2830/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до 
Марценюка Геннадія Васильовича, Марценюк Марини Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачі:
Марценюк Геннадій Васильович, що мешкає за останньою відомою адресою: До-

нецька обл., Амвросіївський район, с. Зелене, вул. Леніна, 26, Марценюк Марина Ана-
толіївна, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Шалімова, 4/36 викликаються до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області як відповідачі по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 15.11.2017 року о 08.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дідик Уляну Мико-
лаївну, Дідика Павла Васильовича (останнє відоме місце проживання:  
м. Львів, вул. Кривоноса, 12-Б/11) як відповідачів у судове засідання по 
цивільній справі № 2/463/1641/2017 (463/3903/17) за позовом Михайлен-
ка Олега Олександровича до Дідик Уляни Миколаївни, Дідика Павла Ва-
сильовича про стягнення боргу та відсотків за договором розписки пози-
ки, що відбудеться 07 грудня 2017 р. о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за 
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без їх участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Представництво «ІННОГЕНЕ ГРУП АПС» (податковий номер: 

26600246), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вулиця Пушкі-

на, 73, кв. 11 повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстра-

цію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни 07 червня 2011 року, реєстраційний № ПІ - 3645, дане Свідоцтво  

вважати недійсним.

Контактний телефон + 38050 330-4779

Представництво «СКАН КОНСТРАКШН ГРУП АПС» (податковий но-

мер: 26580710), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Оболон-

ська набережна, 11, корпус 1, офіс 1 повідомляє про втрату оригіналу 

Свідоцтва про реєстрацію, виданого Міністерством економічного роз-

витку і торгівлі України 15 грудня 2015 року, реєстраційний № ПІ - 3460, 

дане Свідоцтво вважати недійсним.

Контактний телефон + 38050 330-4779

Втрачений спеціальний дозвіл  

на користування надрами 

(реєстраційний № 4384 

від 25 вересня 2007року) 

на Горішнянське родовище 

вапняку 

вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про право 
власності на прогулянкове суд-
но та Свідоцтво про право пла-
вання під Державним прапором 
(Судновий патент) для прогулян-
кових суден по судну «Yamaha 
VX 1100G», реєстраційний номер 
«uа 0149 VL», що належать Сан-
дулу Юрію Георгійовичу, вважати 
недійсними.

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 
р.н. останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викликаєть-
ся до Приазовського районного суду Запорізької облас-
ті (Запорізька область, Приазовський район, смт Приа-
зовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні на 10.00 годину 
16 листопада 2017 року, у кримінальному проваджен-
ні № 22015050000000008 щодо обвинувачення Філіна 
І.В. у вчиненні кримінальних правопорушень — злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК Украї-
ни. Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: го-
ловуючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А.,  
Діденко Є. В. Участь обвинуваченого в судовому засідан-
ні є обов’язковою. Наслідками неприбуття обвинуваче-
ного за викликом без поважних причин або неповідо-
млення при причини неприбуття, згідно ст. ст. 139, 323 
КПК України, є накладення грошового стягнення, при-
мусовий привід, а також здійснення спеціального судо-
вого провадження у відсутності обвинуваченого. З мо-
менту опублікування повістки про виклик у газеті «Уря-
довий кур’єр» обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Відповідно до ст. 323 КПК України, обвинувачений Фі-
лін І.В. повідомляється про те, що 30 жовтня 2017 року 
Приазовським районним судом Запорізької області по-
становлена ухвала про призначення підготовчого судо-
вого засідання, копія якої надіслана захиснику.

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 
08.01.1988 р.н. останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Торез (нині м. Чистякове), вул. 
Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовського 
районного суду Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі у судовому засіданні на 09.30 годи-
ну 28 листопада 2017 року, у кримінальному прова-
дженні № 22014050000000451 щодо обвинувачення  
Колесникової Г. Г. у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Справа розглядати-
меться у складі колегії суддів: головуючого судді  
Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. 
Участь обвинуваченого в судовому засіданні є 
обов’язковою. Наслідками неприбуття обвинуваче-
ного за викликом без поважних причин або непові-
домлення про причини неприбуття, згідно ст. ст. 139, 
323 КПК України, є накладення грошового стягнення, 
примусовий привід, а також здійснення спеціального 
судового провадження у відсутності обвинуваченого. 
З моменту опублікування повістки про виклик у газе-
ті «Урядовий кур’єр» обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Сідак Галину Валеріївну як відповіда-
чку по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Сідак Галини Валеріївни про стягнен-
ня заборгованості в судове засідання, призначене 
на 13.11.2017 року о 08.00 год. у залі судових засі-
дань Виноградівського районного суду за адресою: 
Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Тюльпа-
нів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідача на підставі наявних 
у ній доказів.

Суддя Бак М. Д.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Шарандіна Олексан-
дра Олександровича до Лазорко Наталії Степанівни, треті 
особи без самостійних вимог: Публічне акціонерне това-
риство «Перший Український Міжнародний Банк», Ура-
кова Світлана Вікторівна про визнання договору купів-
лі-продажу недійсним та витребування квартири з чужо-
го незаконного володіння, викликає як відповідачку Ла-
зорко Наталію Степанівну, останнє відоме місце прожи-
вання: 03028, м. Київ, вул. Науки, 17, кв. 19 в судове за-
сідання на 11 год. 00 хв. 16.11.2017 року, яке відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхі-
на, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

В Ірпінський міський суд Київської області на 
14.12.2017 р. о 09 год. 00 хв. (справа № 367/5652/17), 
викликається: Бойко-Слобожан Олена Олександрів-
на по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Головного управління по м. Києву та Київ-
ської області AT «Ощадбанк» до Бойко-Слобожан 
Олени Олександрівни про стягнення заборгованості.

В разі неявки Бойко-Слобожан Олени Олексан-
дрівни (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), 
справа буде розглядатися у її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 15 лис-
топада 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Євглевського Андрія Анатолійови-
ча, зареєстрованого за адресою: Донецька область,  
м. Хрестівка (Кіровське), м-н Гірняцький, 16/52, як 
відповідача по цивільній справі № 329/705/17 за по-
зовом AT «Ощадбанк» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Євглевського Ан-
дрія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода
Оболонський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Остри-

кова Олександра Леонтійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Укра-
їни у підготовче судовому засідання, яке відбудеться 13 листопада 2017 року 
о 09.30 годині, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Коваленка 
Андрія Анатолійовича, 22.09.1962 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Беспалова, 39, кв. 40, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 14 ч. 1, 115 ч. 2 п. п. 6, 12, ст. 14 ч. 1, 258  
ч. 2 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 00 хви-
лин 13 листопада 2017 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Ісраі-
лову Венеру Улугбеківну, 01.01.1978 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, буд. 4), у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 22 листопада 2017 року. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового 
провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 08 годині 45 хвилин 13 листопада 
2017 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-А, каб. № 601, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 ве-
ресня 1979 року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000338, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 17 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК 
України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колеснічен-
ка Вадима Васильовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22014000000000510 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 13 листопа-
да 2017 року о 08 год. 30 хв.  в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 602 каб.

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 А. В. Трубніков

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Ковітіді Ольги Федорівни, 
07.05.1962 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Ковітіді 
Ольга Федорівна, 07.05.1962 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 14 листопада 2017 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
П. Шутова 1, каб. 5, під головуванням судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
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Нові хрести 
над давніми банями
ВІДРОДЖЕННЯ. Першим поповненням експозиції музею 
в Пирогові за часи незалежності стала козацька церква

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Напередодні всім на-
шим відділом непоко-

їлися: чи вдасться? Адже 
за прогнозом — поривчас-
тий вітер, дощ. Але стоя-
ла пречудова погода — ти-
ха і не за сезоном соняч-
на. Тож і освячення, і вста-
новлення надбанних хрес-
тів Миколаївської церк-
ви, яка недавно з’явилася 
в експозиції «Полісся» 
Н аціонального музею на-
родної архітектури та по-
буту України, пройшли 
успішно.

Храм перевезли з Мен-
ського району Чернігів-
ської області. Як відомо з 
джерел, цю церкву при-
наймні в 1654 році згадано 
як нову. У 1888 році її ка-
пітально відремонтували, 
добудувавши південний і 
північний рукави. Весь час 
діяла. Під час Другої світо-
вої храм закривали, потім 
знову відкривали. А вже в 
післявоєнні роки остаточ-
но закрили, перетворивши 
на склад комбікорму. Від-
тоді приміщення жодного 
разу не використовували 
за призначенням.

Ще 1985-го під час на-
укової експедиції для ви-
вчення і фіксації пам’яток 
архітектури академік Гри-
горій Логвінов, побачив-
ши храм, назвав його «до-
сі не знаним шедевром ар-
хітектури світового рівня», 
сказав, що Миколаївська 
церква — пам’ятка, яку 
можна порівняти хіба що 
з афінським Парфеноном.

Сама церква роками пе-
ребувала в аварійному 
стані. Більше того, її поча-
ли потроху розбирати жи-
телі села, а всередині во-
на перетворилася на сміт-

ник. У селі кажуть: якби її 
не забрали до музею, че-
рез рік-два будівля просто 
завалилася б.

Церква перебувала на 
балансі обласного фонду 
як культурна спадщина. 
На жаль, ні місцева вла-
да, ні спонсори не знайшли 
грошей на її реставрацію. 
Тому коли у 2015 році се-
лян повідомили, що церк-
ву збираються забрати до 
Національного музею на-
родної архітектури та по-
буту України, більшість 
погодилася.

Перед тим як розбира-
ти і перевозити пам’ятку, 

кожну деталь пронумеру-
вали: 1497 — лівий одві-
рок, 1498 — правий, 1500 
— поріг. Придивившись, 
можна побачити, що час 
був невблаганним до спо-
руди: деякі деталі струх-
лявіли, чимало елемен-
тів втрачено. Тож роботи 
у реставраторів вистачає, 
і коштів на доведення спо-
руди до ладу потрібно чи-
мало.

Тут надія переважно 
на спонсорів. Бо, за сло-
вами тимчасово викону-
ючої обов’язки директора 
музею Оксани Повякель, 
фінансується національ-

ний скансен недостатньо. 
Оксана Теодосіївна споді-
вається привернути біль-
ше уваги держави до му-
зею, а також створити опі-
кунську раду, яка і дер-
жавне фінансування до-
поможе налагодити, і ме-
ценатів залучити. Як по-
тенційних членів ради па-
ні Оксана назвала імена ві-
домих діячів української 
культури, чимало з яких 
прийшли на цю подію. Хоч 
як на мене, не завадило б 
цю раду добряче розбави-
ти молодими та енергійни-
ми, тими, хто впроваджує 
фантастичні культуроло-
гічні проекти, не поклада-
ючись на державний бю-
джет та не чекаючи чинов-
ницького схвалення.

Після мінімального об-
лаштування церква по-
чне працювати як храм 
Української православ-
ної церкви Київського па-
тріархату. Це вдихне в неї 
життя, дасть процесу рес-
таврації підтримку цер-
ковної громади.

Святійший патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-Укра-
їни Філарет після освя-
чення хрестів та молитви 
за Україну, усіх її грома-
дян й українське військо 
звернувся до присутніх із 
короткою проповіддю, в 
якій зазначив, що ми за-
вжди звертаємося до Бо-
га у скруті. «Але, — сказав 
Святійший, — не можна 
забувати про Всевишньо-
го і в інші часи».

Слушне нагадування, 
аби подякувати і Богові за 
той погожий ранок, і за по-
рятунок Миколаївського 
храму, і за те, що є в нашій 
державі небайдужі та бе-
ручкі люди, які дбають про 
наш спільний культурний 
спадок.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +4    +9 Черкаська +1   +6 +5  +10
Житомирська -1  +4 +4    +9 Кіровоградська +2   +7 +6  +11
Чернігівська -2  +3 +4    +9 Полтавська +1   +6 +4    +9
Сумська -2  +3 +3    +8 Дніпропетровська +2   +7 +6  +11
Закарпатська 0  +5 +10  +15 Одеська +4   +9 +9  +14
Рівненська -1  +4 +5  +10 Миколаївська +3   +8 +9  +14
Львівська -1  +4 +7  +12 Херсонська +3   +8 +9  +14
Івано-Франківська -1  +4 +7  +12 Запорізька +3   +8 +8  +13
Волинська -1  +4 +5  +10 Харківська 0   +5 +4    +9
Хмельницька -1  +4 +5  +10 Донецька +2   +7 +5  +10
Чернівецька -1  +4 +7  +12 Луганська +1   +6 +5  +10
Тернопільська -1  +4 +5  +10 Крим +6 +11 +10  +15
Вінницька -1  +4 +5  +10 Київ 0   +2 +7    +9

Укргiдрометцентр

-1..4
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9..14

1..6
5..10

Ф
от

о 
ав

то
ра

«Молодіжка» більше не може дозволити собі 
втрачати очки

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛЬНЕ ЗАВТРА. 
Головний тренер молодіж-
ної збірної команди України 
Олександр Головко поспіл-
кувався з журналістами на-
передодні двох кваліфікацій-
них матчів чемпіонату Європи 
2019 року. 10 листопада укра-
їнська «молодіжка» зіграє на 
«Оболонь-Арені» в Києві з ро-
весниками з Англії, а за чоти-
ри дні на наших хлопців чекає 
виїзд до Шотландії. І саме ці 
поєдинки визначать подаль-
ший перебіг подій у турнірній 
таблиці групи 4, упевнений 
керманич молодіжної збірної. 

«У нас досить складна гру-
па, відразу 3—4 команди пре-
тендують на вихід до фіналь-
ної частини Євро-2019. За 
перше місце з Англією буде 
складно боротися. Та ми біль-
ше не можемо дозволити со-
бі втрачати очки. Нестача на-
віть двох пунктів може стати 
загрозою для команди у цьо-
му відборі», — переконаний 
Олександр Головко.

Справді, українці закінчу-
ють груповий турнір трьома 
домашніми матчами та виїз-
ним до Нідерландів. А в бе-
резні протистояти англій-
цям, з огляду на брак достат-
ньої ігрової практики у наших 
хлопців у зимові місяці, буде 

дуже складно. Тож два най-
ближчі — ключові матчі, як-
що ми хочемо на щось розра-
ховувати.

«Добре, що нині ми грає-
мо з Англією перед власни-
ми трибунами. На 90% нам 
вдалося зібрати тих хлопців, 
яким ми в змозі донести, чо-
го очікуємо від них на полі у 
майбутніх матчах. Також при-
ємним моментом є тактич-
на грамотність фактично всіх 
11 футболістів, які вийдуть на 
поле в грі з Англією», — за-
значає Олександр Головко. 
Він також поділився з жур-
налістами думками з приво-
ду того, як українцям досяг-
ти успіху в домашньому мат-

чі відбору ЧЄ-2019 із родона-
чальниками футболу: 

«Намагатимемося не дава-
ти суперникові виконувати на-
вісні подачі, обмежимо кіль-
кість «стандартів» біля на-
ших воріт. Якщо ми фолити-
мемо, гратимемо із запізнен-
ням, дозволятимемо подава-
ти з флангів, тоді виникати-
муть проблеми. Потрібно зі-
грати щільно і вийти на матч 
зарядженими. У матчі з Ан-
глією потрібно вміти терпі-
ти та чекати на свій шанс. Чи 
вміють наші хлопці грати без 
м’яча і використовувати най-
менший шанс? Побачимо!» — 
цитує керманича молодіжної 
збірної офіційний сайт ФФУ.

Миколаївський храм з переїздом до Пирогова набуває 
нового життя і нових сенсів Мовну спадщину 

збережено
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ. У селі Прелесне Слов’янського райо-
ну на Донеччині зібрано цікавий матеріал для унікальної книжки 
«Мова наших батьків», написаної місцевою східностеповою говір-
кою. Її автор — вчителька української мови та літератури тамтеш-
ньої школи Ірина Панченко — збирала матеріал для цього видан-
ня впродовж п’ятнадцяти років і записала різноманітні історії від 22 
діалектоносіїв. «Спершу це були народні пісні, та оскільки кожен 
хотів розповісти про своє життя, до книжки увійшли різні розділи: 
про дитинство, весілля, голод 1947 року, повагу до батьків, україн-
ські страви тощо. Люди розповідали так, як говорять щодня, і я по-
чула не літературну українську мову, а наш діалект. Так вдалося 
зафіксувати давню східностепову говірку», — каже автор. 

Село Прелесне, що належить до Слобідської України, більш 
відоме з ХVІІI століття і спершу звалося Веселе. А про його ми-
нуле досі нагадують історичні пам’ятки — розкішна садиба помі-
щика Бантиша і музей народної архітектури, побуту та дитячої 
творчості, створений колись великим ентузіастом своєї справи 
вчителем і художником Олександром Шевченком. Та й тутешня 
школа, де працює Ірина Панченко, — також своєрідний музей, 
адже скликає на уроки місцевих учителів і дітей уже 227 років.

І в Сумах сакура 
цвістиме

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. Днями вздовж центральної алеї дитячого парку 
«Казка», що в Сумах, з’явилася алея з двадцяти сакур. Ці екзо-
тичні дерева висадив міський голова Олександр Лисенко разом 
з представниками депутатського корпусу. На щастя, наведений 
факт далеко не єдиний, оскільки останнім часом жителі Сум ак-
тивно взялися за озеленення рідного міста не з принуки чи з наго-
ди якихось акцій, а за власної ініціативи. Приміром, нещодавно в 
мальовничій місцині біля озера Чеха з’явилася алея з понад сотні 
горіхів та десятка молоденьких дубків, висаджених під час імпрові-
зованого суботника, який ініціювали місцеві жителі. Дерева сади-
ли не тільки окремі представники, а й цілі родини та сім’ї, які при-
йшли на берег озера зі своїм домашнім реманентом.
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