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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 листопада 2017 року
USD 2655.8575 EUR 3088.7623 RUB 4.4823 / AU 341224.57 AG 4541.52 PT 246463.58 PD 267046.47

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

ЦИФРА ДНЯ

Ігор Насалик: 
«Ми зробимо все  

для того, 
 щоб до кінця літа 

наступного року  
в нас не було жодної 

збиткової шахти».

США планує надати 
Україні летальне 
озброєння

НАЦБЕЗПЕКА. Оборонний бюджет США, який передбачає 
надання Україні 350 мільйонів доларів військової допомоги, роз-
ширює напрями цієї підтримки. Зокрема, закон санкціонує на-
дання нашій державі летальних озброєнь оборонного характе-
ру. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий на 
своїй сторінці у Facebook. «Уперше запропоновано надати Укра-
їні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної 
оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-
морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової 
охорони», — розповів посол. Законопроект також передбачає 
кошти на реабілітацію українських поранених у медичних закла-
дах США, навчання і підготовку українських медичних фахівців.

«Позиція обох палат американського парламенту вкотре під-
креслює високий рівень двопалатної і двопартійної підтримки 
України у протистоянні агресії Кремля», — переконаний Вале-
рій Чалий.

154,7 млрд грн
становили надходження до загального 
фонду місцевих бюджетів за 9 місяців 

року (без урахування трансфертів). Це на 
31,8% більше, ніж торік за цей період

ПЕРЕВІРКА. З наступного року тести складатимуть  
соціологи, психологи й низка інших фахівців 

ЗНо чекає не лише  
на магістрів-правників

Міністр енергетики та вугільної промисловості  
про інвестиції й приватизацію у вугільній галузі 
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Віднині шлях до диплома магістра буде складнішим
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У відвертій розмові з лікарем-
комбустіологом Сергієм Слєсаренком 
«УК» з’ясував, за що його удостоєно 
престижної нагороди — ордена 
Святого Пантелеймона

Волонтерський фотопроект 
«Якби не війна», який 
розповідає про наших живих  
і полеглих героїв, заслуговує 
на показ у всій країні

ПАМ’ЯТАЙМО 

Замість інтернату — патронатна родина
ТУРБОТА. На Черкащині впроваджують інноваційні рішення, спрямовані на подолання 
соціального сирітства

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Понад 3 тисячі дітей Черка
щини перебувають в інтер

натних закладах різного типу за 
заявою батьків через їхню не

здатність задовольнити потре
би дитини за місцем проживан
ня. Нерідко розміщення дитини 
в таких закладах батьки розгля
дають як єдину можливість за
безпечити належний догляд та 
утримання дитини. Однак саме 

такий підхід подекуди супере
чить міжнародним нормам. Тож 
на Черкащині шукають альтер
нативу.

— Система захисту дітей в 
Україні ґрунтується на широко
му використанні інституційно

го догляду, — каже начальник 
служби у справах дітей облдерж
адміністрації Оксана Покатілова. 
— Цю систему, відповідно до якої 
дитина живе поза сім’єю, було 
створено ще за радянських часів, 
вона залишається й нині. Та фі

нансову неспроможність родини 
чи матеріальну бідність не вар
то вважати підставою для вилу
чення дитини зпід батьківської 
опіки. Це має стати сигна
лом про необхідність надан
ня сім’ї допомоги. 
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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 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

Номер лота: № F85G2371
Коротка назва лота/номеру  
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами,  
укладеними з фізичною особою та договорами  
забезпечення зобов’язань.

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/prozorrosale

Дата проведення аукціону: Перші відкриті торги (аукціон) – 22.11.2017 р.
Другі відкриті торги (аукціон) – 06.12.2017 р.
Треті відкриті торги (аукціон) – 20.12.2017 р.
Четверті відкриті торги (аукціон) – 04.01.2018 р.

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

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

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/25936-asset-sell-id-86485

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає 2 цивільні справи, призначені до розгля-
ду на 16.11.2017 року, за позовними заявами Публічного акціонер-
ною товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до 
Української Марії Володимирівни, Середенка Олексія Володимиро-
вича, Середенко Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Українська Марія Володимирівна (зареєстрована за 
адресою: 83019, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 36/8) викликається на 
16 листопада 2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 7 для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачі Середенко Олексій Володимирович, Середенко Ган-
на Миколаївна (зареєстровані за адресою: 83016, м. Донецьк, вул. 
Дніпродзержинська, 8/7) викликаються на 16 листопада 2017 року 
на 09.30 год. до суду, каб. № 7 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), міс-
цезнаходження чи місце роботи яких невідоме, викликаються в суд 
через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгля-
ду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя В. В. Мигалевич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/3711/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Тішакової Н. І., Малайдах С. А., Куропаткіної О. Ю. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі у справі Тішакова Наталя Іванівна, 09.05.1977 р.н., 
м. Дебальцеве, мкрн Восточний, буд. 8, кв. 6, Малайдах Сергій 
Анатолійович, 08.07.1981 р.н., м. Дебальцеве, вул. Чайковсько-
го, буд. 25, Куропаткіна Олена Юріївна, 14.08.1966 р.н., м. Де-
бальцеве, вул. Газети Правда, буд. 50, кв. 34, викликаються до 
суду на 17 листопада 2017 року о 09.00 годині, каб. № 15 для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності.

Суддя О. С. Малінов

ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» викликає громадянку 
Біловол Вікторію Валеріївну, 13.09.1987 р.н. (останнє 
відоме зареєстроване місце проживання якої: м. До-
нецьк, вул. Овнатаняна, 30, кв. 59) прибути за адре-
сою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40, в робочий час, з 
09.30 до 18.00, в робочі дні, для з’ясування причин її 
тривалої відсутності на робочому місці.

При собі мати оригінали документів: паспорт, 
ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, свідо-
цтво про народження дітей, довідка про реєстрацію 
місця проживання/перебування.

Витрати на проїзд до ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» 
будуть компенсовані згідно наданих проїзних доку-
ментів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ТОВ «Фінансова компанія «Позика» до 
Скрибченка Сергія Ігоровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Скрибченко Сергій Ігорович (зареє-
стрований за адресою: 83074, м. Донецьк, вул. Зверькова, 
74/2) викликається на 15 листопада 2017 року на 10.30 год. 
до суду, каб. № 7 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, ви-
кликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Мигалевич

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Сісмєєвої Алли Григорівни про стягнення 
заборгованості.

Відповідачка по справі Сісмєєва Алла Григорівна (заре-
єстрована за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 
1/102) викликається на 14 листопада 2017 року на 09.30 год. 
до суду, каб. № 8 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, ви-
кликаються в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 51300, Дніпропетровська обл., смт Петриків-
ка, вул. Леваневського, 19) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

16.11.2017 о 09:00 до Поцелуйко Олег Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51840, Дніпропетровська 
обл., Петриківський р-н, с. Курилівка, вул. Леніна, буд. 323) 
справа № 187/801/17, суддя Іщенко І. М.

21.11.2017 о 10:00 до Погребний Євгеній Станіславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51810, Дніпропетровська 
обл., Петриківський р-н, с. Шульгівка, вул. Червоноармій-
ська, буд. 32) справа № 187/928/17, суддя Караул О. А.

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.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «ВБР» до Харленка Богдана Воло-
димировича, Рубежанської Євгенії Вікторівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Харленко Богдан Володимирович, Рубежанська Євгенія Вікто-
рівна (зареєстровані за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Щетиніна. 22/63) викликають-
ся на 16 листопада 2017 року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи 
місце роботи яких невідоме, викликаються в суд через оголошення у пресі. З опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час і міс-
це розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у їх відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну спра-
ву № 233/3753/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Чугай Марії Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Чугай Марія Геннадіївна, 28.09.1974 р.н., м. Макіївка, 
пров. Авіаційний, буд. 3, кв. 2, викликається до суду на 17 листопада 2017 ро-
ку о 08.50 годині, каб. № 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Чернівецький районний суд (вул. Незалежності, 20, с. Мазурівка Чер-
нівецького району Вінницької області) викликає як відповідачку Мо-
лодовську Наталію Віліянівну, зареєстровану в смт Чернівці Вінниць-
кої області по вул. Леніна, буд. 47, по цивільній справі № 150/585/17  
(головуючий суддя Суперсон С. П.) за позовом Жмуд Аліни Леонідів-
ни до Молодовської Наталії Віліянівни про визнання права власності 
на нерухоме майно за набувальною давністю. Судовий розгляд спра-
ви призначено на 12 год. 00 хв. 17 листопада 2017 року за вищевка-
заною адресою. Явка відповідачки обов’язкова. В разі неявки до суду 
справу може бути розглянуто у її відсутність на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як відповідача Пе-
трушкевича Павла Антоновича у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення забор-
гованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Цитрусова, буд. 62,  
м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 17 листопада 2017 р. о 13.00 год. 
(резервна дата на 24 листопада 2017 року о 13.00 год.) за адресою:  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимога-
ми ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну спра-
ву № 233/3709/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління  
AT «Ощадбанк» до Калініченка Павла Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Калініченко Павло Володимирович, 11.06.1980 р.н.,  
м. Макіївка, с. Свердлове, вул. Токарева, буд. 13, кв. 6, викликається до су-
ду на 17 листопада 2017 року о 08.40 годині, каб. № 15 для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну спра-
ву № 233/3713/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Козлова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Козлов Сергій Миколайович, 11.01.1959 р.н., м. Де-
бальцеве, вул. Октябрьська, буд. 35) викликається до суду на 17 листопа-
да 2017 року о 08.30 годині, каб. № 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача 
Муранову Наталію Сергіївну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця 
Новікова, будинок № 11, квартира № 298) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Харахаш Наталії Дмитрівни до Муранової Наталії 
Сергіївни про зобов’язання повернути суму гонорару, яке відбудеться 28 лис-
топада 2017 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/11849/2017 
за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Компасенка Романа Євгеновича про стяг-
нення суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Компасенко Роман Євгенович, 10.06.1982 р.н., який 
зареєстрований: м. Єнакієве, провул. Залізний, 3-3 Донецької області викли-
кається у судове засідання на 16 листопада 2017 року на 08.00 год.

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

Суддя О. П. Харченко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
як обвинуваченого Кравченка Миколу Івановича, 17.05.1970 року на-
родження, уродженця: с. Юрпіль Маньківського району Черкаської об-
ласті, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючо-
го за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Юрпіль, вул. 
Дружби, 19.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2017 року о 09 год. 30 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Додаткового протоколу між 
Урядом України та Урядом Республіки Хорватія 
про внесення змін до Угоди між Урядом України 

та Урядом Республіки Хорватія про сприяння  
та взаємний захист інвестицій

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Додатковий протокол між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про вне-

сення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприян-
ня та взаємний захист інвестицій, вчинений 21 листопада 2016 року в м. Києві (до-
дається), який набирає чинності на тридцятий день після дати отримання останнього 
письмового повідомлення, яким Договірні Сторони повідомляють одна одній дипло-
матичними каналами про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхід-
них для набрання ним чинності, ратифікувати із заявою такого змісту:

«Оскільки Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, які становлять 
невід’ємну частину території України, є тимчасово окупованими територіями, поло-
ження цієї Угоди не застосовуються до зазначених територій до відновлення над ни-
ми юрисдикції України.

Території окремих районів Донецької та Луганської областей внаслідок збройної 
агресії є фактично окупованими територіями і контролюються Російською Федера-
цією. Уряд України не гарантує повний та ефективний контроль і захист інвестицій на 
цих територіях».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
4 жовтня 2017 року 
№ 2151-VIII

В газеті «Урядовий кур’єр» від 03.11.2017 р. було опубліковано  Повідомлен-
ня про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) похо-
дженням з Російської Федерації. Через технічні причини в ньому вкралася по-
милка. Тому в першому абзаці повідомлення щодо дати  закінчення строку дії 
остаточних антидемпінгових заходів замість 28.05.2018 слід читати 27.04.2017.

УТОчНЕННЯ

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Протоколів № 15  

та № 16 до Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Ратифікувати:
1) Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод, учинений 24 червня 2013 року у м. Страс-
бурзі, який набирає чинності в перший день місяця, що настає після за-
кінчення тримісячного строку від дати, коли всі Високі Договірні Сторо-
ни Конвенції висловили свою згоду на обов’язковість для них Протоколу, 
крім статті 4 Протоколу, яка набирає чинності після закінчення шести мі-
сяців з дати набрання чинності Протоколом;

2) Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод, учинений 2 жовтня 2013 року у м. Страсбурзі, який набирає 
чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного 
строку від дати, коли десять Високих Договірних Сторін Конвенції висло-
вили свою згоду на обов’язковість для них Протоколу, із такою заявою:

«Відповідно до статті 10 Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод Україна заявляє, що найвищим судом, 
визначеним для цілей пункту 1 статті 1 цього Протоколу, є Верховний 
Суд».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
5 жовтня 2017 року 
№ 2156-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 788-р 
Київ

Про призначення Янчука А. О. 
державним секретарем Міністерства охорони  

здоров’я України  
Призначити Янчука Артема Олександровича державним секретарем Мініс-

терства охорони здоров’я України з дати початку фактичного виконання ним 
посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до за-
конодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Панфі-

ловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) викликається 15 листопада 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної проку-
ратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-А, кабінет 38 для участі в проведенні проце-
суальних дій у кримінальному провадженні №12012000000000029 від 21.11.2017 за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.     

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмі-
рі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

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

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються 
також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від криміналь-
ної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимча-
сово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                                                 Є. Шевчук  

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Захарова В’ячеслава Романовича, 
31.01.1947 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 
21, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 
годині 00 хвилин 20 листопада 2017 року.

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

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

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

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа № 310/1861/17 
за позовом Іванісової Ольги Володимирівни до Ромащенка 
Олексія Ігоровича, Сиром’ятникової Дар’ї Сергіївни, третя 
особа: приватний нотаріус Бердянського міського нотарі-
ального округу Дмитренко Марина Рафаелівна, приватний 
нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Гра-
дова Вероніка Григорівна про визнання довіреності недій-
сною, визнання договору купівлі-продажу недійсним, за-
стосування наслідків недійсності правочину.

Розгляд справи призначено на 20.11.2017 року на 15.00 
годину в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Ромащенка Олексія Ігоро-
вича, Сиром’ятникову Дар’ю Сергіївну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Замкового Дениса Семеновича, Замкову Ма-
рину Олександрівну як відповідачів у цивільній спра-
ві № 426/14683/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Замкового Дениса Семеновича, 
Замкової Марини Олександрівни про стягнення за-
боргованості за Договором про іпотечний кредит в 
судове засідання, яке відбудеться 29 листопада 2017 
року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С.М. Скрипник

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідачку Власенко Інну Олексан-
дрівну (РНОКПП 3158403129), останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, Новоазовський ра-
йон, с. Кулікове, вул. Київська, 35, в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом кредитної спілки 
«Можливість» до Власенко Інни Олександрівни про 
стягнення сум за договором кредиту, яке призначе-
не на 30 листопада 2017 року о 13 годині 30 хвилин 
і відбудеться у приміщенні Приазовського районно-
го суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкі-
на, 5 смт Приазовське, Приазовського району, Запо-
різької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи і у разі неявки до суду справа може бу-
ти розглянута за відсутності відповідачки на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є.В.

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Андріянова Антона Петровича, 1990 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації: с. Тавільжанка, вул. 
Перемоги, буд.115 Дворічанського району Харківської об-
ласті як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 618/882/17 (провадження № 2/618/283/17) за позовом 
ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Андріянова Антона Петровича про стягнен-
ня заборгованості, призначене на 17 листопада 2017 року о 
09.00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 1 примі-
щення Дворічанського районного суду Харківської області за 
адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1 Дворічанського райо-
ну 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

Згурівський районний суд Київської області ви-
кликає Гриппу Вадима Валерійовича, останнє відоме 
місце проживання якого: смт Згурівка, вул. Хороль-
ська, 22 Київської області як відповідача у справі  
№ 365/669/17 (провадження № 2/365/406/17) за по-
зовом Баранова Валентина Валерійовича до Гриппи 
Вадима Валерійовича про відшкодування матеріаль-
ної та моральної (немайнової) шкоди, завданої зло-
чином в судове засідання, яке призначене на 21 лис-
топада 2017 року на 14 год. 00 хв. в залі судових засі-
дань № 1 Згурівського районного суду Київської об-
ласті, що знаходиться за адресою: смт Згурівка, вул. 
Українська, 43 Київської області.

В разі неявки справу буде розглянуто у відсутність 
відповідача за наявними у справі матеріалами.

Суддя Р. В. Хижний

Житомирський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Грищенко Вероніку Володимирівну та 
Грищенко Надію Андріївну як відповідачів по цивіль-
ній справі № 278/1592/17 за позовною заявою Груд-
ської Марини Ігорівни до Грищенко Вероніки Воло-
димирівни, Грищенко Надії Андріївни, треті особи: 
Орган опіки та піклування Руднє-Городищенської 
сільської ради Житомирського р-ну Житомирської 
обл. про визнання осіб такими, що втратили право 
користування житловим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 30 хв. 29 
листопада 2017 року в приміщенні Житомирського 
районного суду за адресою: вул. Покровська, 90, каб. 
7, м. Житомир.

У разі неявки в судове засідання запрошених осіб 
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. В. Зубчук

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м.  Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/736/2017 за обвинуваченням Мін-
кіна В. В. за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 22.11.2017 ро-
ку о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м.  Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31А, каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Втрачені свідоцтва 
на право власності і право плавання 

під державним прапором України на катер 
«Regal 1900», двигун «MerCruiser 5.0» № 1А 338647, 

бортовий номер ua-1349-DN, виданий на ім’я 
Вовк Юлія Геннадіївна, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про право приватної власності на квартиру  

від 16.10.2000 р. № 176, видане Центру  
«Укр частотнагляд» Бориспільською міською радою,  

на підставі рішення виконкому Бориспільської міської 
ради від 03.10.2000 № 593, вважати недійсним.

03.11.2017 року Білокуракинським районним судом Луган-
ської області було винесено заочне рішення по цивільній справі  
№ 409/1369/17 за позовом Гупал Світлани Григоріївни до Гупал 
Олександра Олександровича про надання дозволу на виїзд непо-
внолітньої дитини за кордон та виготовлення проїзного документа 
без згоди батька. Вимоги  позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 18 жовтня 2017 року розглянуто цивільну спра-
ву № 426/818/17 за позовною заявою Пальчук Вікторії Олек-
сіївни до Гаркавченка Ігоря Анатолійовича про позбавлення 
батьківських прав та винесено заочне рішення, яким задово-
лено позовні вимоги в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, 
що 15.11.2017 року о 10 год. 30 хв. відбудеться роз-
гляд справи за позовом Стахів Віри Євгенівни до Ган-
чук Олександра Валентиновича (м. Київ, вул. Борис-
пільська, 26/78) про стягнення заборгованості.

Вищевказаних осіб прошу з’явитися в судове засі-
дання на зазначене число в приміщення Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34.

Суддя Грицак Р. М.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
19.12.2017 р. о 15 год. 00 хв. (справа № 367/3935/17), 
викликаються: представник Закритого акціонерного 
товариства «Укрбудінвест», Тертишний Григорій Ми-
колайович, Тертишна Світлана Григорівна по справі 
за позовом Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій про визнання права власності та витре-
бування майна.

В разі неявки представника Закритого акціонерно-
го товариства «Укрбудінвест», Тертишного Григорія 
Миколайовича, Тертишної Світлани Григорівни (Ки-
ївська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа бу-
де розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 15 листо-
пада 2017 року о 13.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28, Басову Ольгу Сергіївну, останнє відоме місце 
реєстрації за адресою: Донецька область, Старобе-
шівський район, с. Новий Світ, вул. Леніна, 11/19, як 
відповідача в цивільній справі № 328/2281/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Правекс-Банк» до Басової Ольги Сер-
гіївни, Басова Миколи Вячеславовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Суддя Погрібна О. М.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
19.12.2017 р. о 14 год. 00 хв. (справа № 367/3938/17), 
викликаються: представник Закритого акціонерно-
го товариства «Укрбуд інвест», Прокопцев Леонід 
Петрович по справі за позовом Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій про визнання пра-
ва власності та витребування майна.

В разі неявки представника Закритого акціонерно-
го товариства «Укрбудінвест», Прокопцева Леоніда 
Петровича (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 
7), справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Путивльський районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Чіпакова Анатолія Миколайовича, 
останнє місце проживання: пров. Чехова, 10, м. Путивль, 
Сумська область, у цивільній справі за позовом Чіпакова 
Леоніда Миколайовича до Чіпакова Анатолія Миколайо-
вича, третя особа: Путивльська районна державна нота-
ріальна контора, про визначення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 16.11.2017 р. о 10.00 го-
дині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Путивль, 
пр-т Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя О. О. Толстой

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
ФОП Тернову Тетяну Кімівну, останнє відоме місце 
проживання: м. Кременчук, вул. Радянська, 8д, оф. 3 
як відповідача по цивільній справі за позовом Кова-
льової С. В. до ФОП Тернової Т. К. про стягнення су-
ми завдатку за договором.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2017 р. 
о 12.00 год. в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 

області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, ву-

лиця Кібрика, 11, каб. 18, ) викликає Радова Дмитра 

як відповідача в судове засідання, яке відбудеться 15 

листопада 2017 року о 08.30 годині за позовом Радо-

вої Ірини Володимирівни до Радова Дмитра про ро-

зірвання шлюбу.

Суддя Висоцька Г. А.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі 2-1207/17 за позовом ПАТ «Банк «Фінанси 
та Кредит» викликає як відповідачів Костікова Валенти-
на Вікторовича, Редько Олену Вікторівну на 15 листопада 
2017 року на 09 годину 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням  
судді Потабенко Л. В. в приміщенні Обухівського район-
ного суду Київської області, що розташоване за адресою: 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачів в судове засідання спра-
ва буде розглянута у їх відсутність на підставі наявних 
у справі доказів.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Колмикову 
Аллу Станіславівну, 31.07 1971 р.н., уродженку м. Бєлгород, на судо-
ве засідання, яке відбудеться 22 листопада 2017 року о 10.00, як від-
повідача по цивільній справі №644/4453/17; н/п 2/644/2152/17 за по-
зовом Колмикова Віктора Івановича до Колмикової Алли Станіславів-
ни про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться у приміщенні 
суду за адресою: м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7. Головуючий  
по справі суддя Шевченко С. В. 

У разі Вашої неявки без поважних причин судом буде винесено за-
очне рішення. 

Я, Осипова В. Є., скликала 26.10.2017 р. на 16-00 год. позачергові загаль-

ні збори учасників ТОВ «РИНОК «ВИГУРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 24587621), 
які не відбулись через відсутність учасників: Козачок М. Б. та Альохін Р. Ю.

Повторно повідомляю про проведення позачергових загальних збо-
рів учасників ТОВ «РИНОК «ВИГУРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 24587621) на 
27.11.2017 р. о 15-00 по вул. Бальзака, 94, м. Київ. Повідомлення та По-
рядок денний у направлених учасникам цінних листах № 0408028354176,                                
№ 0408028354184, № 0408028354192. 

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11000, Жито-
мирська обл., м.Олевськ, вул. Володимирська, 7) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  16.11.2017 о 10:45 до Касич (Тиц) Юлія Валеріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 11056, Житомирська обл., Олевський р-н, 
смт Бучмани, вул. Нова буд. 24) справа № 287/190/17-ц, суддя Винар Л. В.

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.

Козельщинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39100, Пол-
тавська обл., смт Козельщина, вул. Радянська, 75/15) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться 17.11.2017 об 11:00 до Молот Віталій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39100, Полтавська обл., смт Козельщина, 
вул.Залізнична, буд. 47) справа № 533/1149/17, суддя Лизенко А. В.

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.

Богодухівський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62100, Хар-
ківська обл., м. Богодухів, майдан Кірова, 17) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться   16.11.2017 о 09:45 до Ващенко Тетяна Олексіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 62102, Харківська обл., м. Богодухів, вул. Варченка, 
буд. 41) справа № 613/1040/17, суддя Шалімов Д. В.

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.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Драганова 
Володимира Миколайовича до Драганової Лілії Павлівни про розірвання 
шлюбу.

Драганова Лілія Павлівна, 05.01.1966 року народження, викликається на 
16 листопада 2017 року об 11.00 годині до суду, каб. № 10, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Фоміна Ю. В.
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Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
обл. (адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Воз-
несенськ, вул. Кібріка, 11) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться:

 17.11.2017 о 13:30 до Арушанян Ерік Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Мико-
лаївська обл., м. Вознесенськ, пр. Радянський, буд. 
54) справа № 473/2880/17, суддя Ротар М. М.

 28.11.2017 о 13:30 до Затуливітер Сергій Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 56504, Ми-
колаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Овражна, буд. 
13) справа № 473/3408/17, суддя Ротар М. М.

 28.11.2017 о 20:00 до Козачук Ольга Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Мико-
лаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Ткачука, буд. 21) 
справа № 473/3424/17, суддя Ротар М. 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.

Харківський районний суд Харківської облас-
ті викликає Лещенка Олександра Олександрови-
ча на судове засідання, призначене на 16.00 годи-
ну 29.11.2017 р. по справі № 635/4333/17 за позовом 
Лещенко Ганни Василівни до Лещенка Олександра 
Олександровича про розірвання шлюбу. 

У разі неявки відповідача на судове засідання, не-
повідомлення про поважність причин неявки та не-
надання заяви про розгляд справи за його відсутнос-
ті, справу буде розглянуто у порядку заочного роз-
гляду.    

Суддя О. М. Пілюгіна 

Красногвардійський районний суд м. Дніпропе-
тровська (адреса суду: 49006, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

 23.11.2017 о 16:30 до Чуманов Олег Юліанович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 15а, кв. 
53) справа № 204/5439/17, суддя Тітова І. В.

 23.11.2017 о 16:45 до Чернишенко Андрій Леоні-
дович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 8, 
кв. 20) справа № 204/5446/17, суддя Тітова І. В.

 23.11.2017 о 16:45 до Стефурак Іван Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Антонови-
ча (Свердлова), буд.56) справа № 204/5425/17, суд-
дя Тітова І. В.

 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.

Чугуївський міський суд Харківської області викли-
кає на судове засідання Тугусову Тетяну Костянтинівну, 
24 серпня 1965 р.н., зареєстровану за адресою: с. Гра-
кове Чугуївського р-ну Харківської області, вул. Шевчен-
ка (Радянська), 22, як відповідача по цивільній справі  
№ 636/2407/17 за позовом Тугусова Володимира Микола-
йовича до Тугусової Тетяни Костянтинівни про розірван-
ня шлюбу, призначене на 22 листопада 2017 р. о 08.00.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуївсько-
го міського суду в залі №2 за адресою: 63503, м. Чугуїв 
Харківської обл., пл. Соборна, 2. У разі неявки відповіда-
ча справу буде розглянуто за його відсутності на підста-
ві наявних доказів.

Суддя З.І. Гуменний

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як 
відповідачку Гамій Валентину Володимирівну у справі за по-
зовом Гамій Олега Григоровича про розподіл спільного май-
на подружжя.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Софіївська, 
буд.13-24, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 20 листопада 2017 р. о 
14.00 год. (резервна дата на 30 листопада 2017 року о 13.00 
год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
№ 407.

У разі неявки відповідачки у судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її 
відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 22.11.2017 року о 09 год. 00 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Моїсеєнко Тетяни Сергіївни 
до Аталая Мурата про розірвання шлюбу.

Аталай Мурат, останнє відоме місце проживання: 
08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чай-
ка, вул. Лобановського, 25, кв. 56, викликається в судове 
засідання як відповідач.

У випадку неявки в судове засідання позов буде роз-
глянуто за його відсутності на підставі матеріалів справа.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31, каб. 
305.

Суддя Н.Г. Притула

Карпенко Михайло Олегович, 11.03.1977 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Ки-
їв, вул. Картвелішвілі, буд. 1, кв. 120 викликається до 
Святошинського районного суду м. Києва як відпові-
дач в цивільній справі за позовом Бумбураса Панте-
ліса Васіліоса до Карпенка Михайла Олеговича про 
стягнення боргу. Судове засідання відбудеться о 12 
годині 20 хвилин 05 лютого 2018 року в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 7. 
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Барський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.Соборна,2) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
21.11.2017 о 09:00 до Москальчук Федір Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23051, Вінницька обл., Барський 
р-н, с. Попівці) справа № 125/1412/17, суддя Хитрук 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 відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Чемеровецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 31600, Хмельницька обл., смт Чемерівці, вул. Цен-
тральна, 44) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  17.11.2017 о 09:30 до Свіцька Світлана Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 31655, Хмель-
ницька обл., Чемеровецький р-н, с.Кормильча, вул. Пере-
моги, буд. 44) справа № 687/1163/17, суддя Кулєбякін В. О.

 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 відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Апеляцiйний суд м.Києва (адреса суду: 03110, м. Київ,  
вул. Солом’янська, 2-А) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться   27.11.2017 о 12:00 до Бо-
рисова Надія Валентинівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд. 2, кв. 61) справа  
№ 22-ц/796/9385/17, суддя Шкоріна О. І.

 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.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77700, Івано-Франківська обл., смт Богородча-
ни, вул. Шевченка, 68) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться  23.11.2017 о 09:00 до Хрептюк Віта-
лії Тарасівни (останнє відоме місце реєстрації: 77701, Івано-
Франківська обл., с. Богородчани, вул. Шевченка, буд.16, кв. 
8) справа № 338/987/17, суддя Битківський Л. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
її  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.

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 51300, Дніпропетровська обл., смт Петриків-
ка, вул. Леваневського, 19) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться 16.11.2017 о 09:00 до Пас-
тушко Вікторія Володимирівна (останнє відоме місце реє-
страції: 51842, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,  
с. Миколаївка, вул. Колгоспна, буд. 48) справа № 187/802/17,  
суддя Іщенко І. М.

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

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Вели-
ка, 33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   17.11.2017 о 09:00 до Сербін Олег Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 70245, Запорізька 
обл., Гуляйпільський р-н, с. Любимівка, вул. Миру, буд. 12) 
справа № 315/1181/17, суддя Телегуз С. 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 відпо-
відач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться   21.11.2017 о 14:00 до Скрип-
ник Валерія Олександрівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевчен-
ка, буд. 42, кв. 14), справа № 182/1886/17, суддя Кобеляць-
ка-Шаховал I. 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.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа з позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Інновація» до Клейменової Ірини Володими-
рівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Суд викликає як відповідачку по даній справі Клейме-
нову Ірину Володимирівну, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Мінське шосе, буд. 6-А, кв. 185, м. Київ. Роз-
гляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 15 листопада 
2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Гру-
шевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповіда-
чки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Кіцманський райсуд Чернівецької області викликає Гоц-
ка Андрія Вадимовича, 23.01.1987 року народження, місце ре-
єстрації та проживання якого: м. Дніпродзержинськ, вул. Кві-
тів, 13/13, Дніпропетровської області, як відповідача у справі  
№ 718/1847/17 за позовом Пілат Оксани Іванівни про позбавлен-
ня батьківських прав та стягнення аліментів, яку призначено до 
розгляду на 09 годину 30 хвилин 29 листопада 2017 року за адре-
сою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48, Чернівецької області.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки Гоцка Андрія Ва-
димовича в судове засідання або не повідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута без вашої участі за наявними до-
казами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього 
оголошення сторона по справі вважається належним чином пові-
домленою про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. М. Мізюк

Придніпровський районний суд м. Черкаси ви-
кликає Черевко Євгенію Миколаївну як відповідача 
по цивільній справі №711/5814/17 за позовом ТОВ 
«Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до неї про стягнення заборгованості  
за кредитним договором в судове засідання, що від-
будеться 22 листопада 2017 р. об 11 год. 00 хв., в 
приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд. 316, 
м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання суд мо-
же розглянути справу без вашої участі відповідно до 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. О. Дунаєв

Відповідач Дьомушкін Сергій Миколайович, який 
зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Жи-
вописна, 7-а, викликається для участі у розгляді 
справи за позовом Дьомушкіної Тамари Гаврилівни 
до Дьомушкіна Сергія Миколайовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, на 12 грудня 2017року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 30 листопада 2017 
року о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Дьячкова Віктора Петрови-
ча до Дьячкова Сергія Сергійовича, третя особа: ви-
конавчий комітет Бердянської міської ради про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

В судове засідання викликається як відповідач 
Дьячков С.С. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє Мурашкіна Андрія Вікторовича, який 
мешкає за адресою: вул. Радянських космонавтів, 
буд. 21, м. Луганськ, Луганської області, про те, що 
04 жовтня 2017 року було винесено судовий наказ 
по цивільній справі № 431/4627/17, провадження 
2-н/431/58/17 р, за позовом Мурашкіної Інни Вале-
ріївни до Мурашкіна Андрія Вікторовича про видачу 
судового наказу про стягнення аліментів на утриман-
ня неповнолітньої дитини.

Суддя В. Ю. Колядов

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 16 листопада 2017 року о 09.40 
годині (резервна дата 27 листопада 2017 року о 14.10 годи-
ні) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Со-
борна, буд. 84, як відповідачів Манохіна Владислава Ігоро-
вича, Малого Євгена Олександровича по цивільній справі 
№ 326/1357/17 р. (провадження № 2/326/466/2017) за позо-
вом Кредитної спілки «Можливість» до Манохіна Владис-
лава Ігоровича, Малого Євгена Олександровича про стяг-
нення сум за договором.

У разі неявки відповідачів в судове засідання на вказану 
дату та час справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання по цивільній справі № 755/9221/16- ц як від-
повідача Запорожець Кирила Валерійовича 15.12.1981 
року народження за позовом ПАТ «Універсал Банк»  
про стягнення заборгованості за кредитним договором 
№ CL 142991 від 29.10.2013 р.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 15 хв. 30 лис-
топада 2017 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове 

засідання справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП 
Факторинг Україна» повідомляє про втрату ори-
гіналів документів, укладених 09.11.2005 р. між 
Бондаруком Андрієм Петровичем та АКБ «Райф-
файзенбанк Україна», а саме: кредитного до-
говору № ML-001/893/2005 та договору іпотеки  
№ PML-001/893/2005.

У зв’язку з вищенаведеним у разі наявності відо-
мостей стосовно даних документів, ТОВ «ОТП Факто-
ринг Україна» просить повідомити за адресою: вул. 
Фізкультури, 28Д, м. Київ або контактним телефо-
ном /044/ 490 05 00.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну 
справу за позовом Панчука Миколи Олександровича до Ку-
разова Кості Лечаєвича, Розізнаної Людмили Євгенівни про 
відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної дорожньо-
транспортною пригодою, та стягнення моральної шкоди.

Відповідач у справі Куразов Костя Лечаєвич, 16.08.1976 
р.н., зареєстроване місце проживання не відоме, виклика-
ється до суду на 12 грудня 2017 р. о 16.00 год., каб. № 9, в 
приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для 
участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачі по-
винні повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута за їх відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає як від-
повідача Соскова Олександра Івановича в судове засідан-
ня по цивільній справі № 2/487/1902/17 за позовом Нови-
кової Раїси Іванівни до Соскова Олександра Івановича, тре-
ті особи: Універсальна біржа «Номінал», Третя Миколаїв-
ська державна нотаріальна контора про визнання договору 
дійсним, призначене на 14.12.2017 року о 10.30 год. в каб.  
№ 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Ра-
дісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається по-
відомленим про час та місце розгляду справи. В разі йо-
го неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Бахмацький районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Янчук Наталію Леонідівну, яка є від-
повідачем у справі за позовом Янчука Станіслава Костян-
тиновича до Янчук Наталії Леонідівни про поділ спільного 
майна подружжя.

Судове засідання відбудеться 29 листопада 2017 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Бахмацького районного су-
ду Чернігівської області за адресою: вул. Соборності, 42,  
м. Бахмач, Чернігівської області. Головуючий по справі 
суддя О. М. Новіков.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду справи і у випадку неявки до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська (адреса су-
ду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петровського, 
буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 29.11.2017 о 14:30 до Савчук Андрій Борисович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 51940, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Мета-
лургів, буд. 44, кв. 36) справа № 209/2769/17, суддя Маслов Д. В.

 29.11.2017 о 15:00 до Шевченко Ігор Маратович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 51600, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр. Перемо-
ги, буд. 22, кв. 101) справа № 209/1933/17, суддя Маслов Д. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми 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 судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/3997/2017 за позовом Очкур Людмили Олександрівни до Болхо-
вецької Ольги Олександрівни про визнання права власності про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідачка по справі Болховецька Ольга Олександрівна, 06.12.1973 
року народження, яка зареєстрована: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Є. Онопрієнко, 12-А викликається у судове засідання на 28 листопада 
2017 року на 14 год. 40 хв.

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

Суддя Харченко О. П.

У провадженні Апеляційного суду Сумської області знаходиться цивіль-
на справа № 591/3876/16-ц, провадження № 22-ц/788/1627/17 за апеляційною 
скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» на рішен-
ня Зарічного районного суду м. Суми від 30 серпня 2017 року в цивільній справі 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ПРОСТО» до Бож-
ка Віктора Вікторовича, Бондарєвої Аліни Валеріївни, Божок Людмили Павлів-
ни про стягнення боргу.

Апеляційний суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду як 
відповідачів Божка Віктора Вікторовича, 29 липня 1992 року народження, Божок 
Людмилу Павлівну, 02 березня 1958 року народження.

Розгляд справи призначено на 22 листопада 2017 року об 11 год. 00 хв. у при-
міщенні Апеляційного суду Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Гераси-
ма Кондратьєва, 28.

У випадку неявки до суду справа буде розглянута за відсутності відповідачів.
Суддя В. І. Криворотенко
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Власний погляд на Схід Сонця
ЕКСПОЗИЦІЯ. Світлини, зроблені українцями в Японії, 
перемістили із соцмереж на виставку

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Експозиція «Японія у 
фото очима українців» 

відкрилася цього тижня в 
Аrt Hub Укрінформу. Вона 
презентує 35 найкращих 
робіт — переможців одно-
йменного конкурсу, оголо-
шеного Посольством Япо-
нії в Україні з нагоди Ро-
ку Японії. 

Про це повідомила під 
час відкриття виставки 
Марина Соботюк, завсек-
тору зв’язків з громад-
ськістю, взаємодії зі ЗМІ 
та координації з органами 
влади Міністерства інфор-
маційної політики, яке ра-
зом з посольством органі-
зувало експозицію.

«Міністерство інфор-
маційної політики та По-
сольство Японії проводять 
спільні заходи, щоб при-
вернути ще більше уваги до 
Року Японії в Україні й за-
лучити самих українців. На 
початку року посольство 
оголосило у Facebook кон-
курс «Японія у фото очима 
українців», запросивши до 
участі всіх наших земляків, 
які мали нагоду відвідати 

Японію чи там живуть. По-
сольство щотижня обирало 
найкраще фото з розміще-
них у соцмережах. МІП 
надрукувало світлини, 
які перемогли за підсум-
ками конкурсу. Нині ці 35 
аматорських, але надзви-
чайно гарних робіт пред-

ставлено на виставці в Аrt 
Hub Укрінформу», — ска-
зала М. Соботюк. 

Вона зазначила, що в мі-
ністерстві вирішили над-
рукувати фотографії не-
великим форматом, щоб 
зберегти їхню якість, але 
цей друк унікальний —
на склі, тому виставка має 
дуже гарний вигляд.

За словами політичного 
аташе Посольства Японії 
в Україні Такаші Хірано, 
фотографій на конкурс на-
дійшло багато, що приєм-
но вразило японців. Вра-
зило й те, що їх зроблено з 
любов’ю до його країни. 

«Ми тішимося, що мо-
жемо бачити нашу країну 
насамперед очима україн-
ців. Українці робили ці чу-

дові знімки, і ми може-
мо їх тут представля-
ти. Це велика честь і 

справжнє задоволен-
ня», — наголосив Така-

ші Хірано.
Він додав, що до кінця 

Року Японії в Україні за-
лишається мало часу, про-
те попереду ще багато ці-
кавих проектів, ініційо-
ваних посольством. А ви-

ставка «Японія у фото 
очима українців» трива-
тиме до 29 листопада. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр
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Ганна Дмитренко (у центрі) і її тренери виступом задоволені
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У Рівному вивчають німецьку з дитсадка
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ. Рівненський 
державний гуманітарний уні-
верситет та Гете-інститут 
в Україні уклали угоду про 
співпрацю, яка дасть змогу 
готувати вчителів німецької 
нового покоління — тих, хто 
покликаний змінити україн-
ську школу.

«Це четвертий вищий на-
вчальний заклад в Україні, з 
яким укладаємо таку масш-
табну угоду, — каже заступ-

ник директора Гете-інститу-
ту в Україні Сюзанне Бекер. 
— У центрі уваги, звісно, сту-
дент — майбутній учитель, 
який використовує найновіші 
розробки з методики й дидак-
тики викладання, і ми ці ме-
тодики рівнянам надаємо. А 
вже далі вони матимуть змо-
гу випробувати їх на практи-
ці, щоб модернізувати україн-
ську школу за змістом.

У 2009 році Гете-інсти-
тут допоміг створити у Рів-
ненському державному гу-
манітарному університеті на-

вчально-методичний центр. 
Згодом разом започаткували 
проект «Німецька мова в дит-
садочку»: студенти-гуманіта-
рії викладають німецьку за 
ігровими методиками в двох 
дитсадках Рівного. 

«А ще мають змогу стажу-
ватися в Німеччині, як і викла-
дачі, котрі успішно виграють 
такі гранти. Тож мотивація 
для вдосконалення німецької 
постійно зростає, — заува-
жує декан факультету інозем-
ної філології РДГУ професор 
Галина Ніколайчук. — Підсум-

ком нашої багаторічної спів-
праці стала ця угода». 

Символічно, що уклали її в 
українсько-німецький рік мов 
та 25-річчя факультету іно-
земної філології РДГУ, який 
співпрацює з багатьма міжна-
родними партнерами.

А вже незабаром відбудеть-
ся урочисте відкриття навчаль-
ного року німецької мови в 
Україні в освітніх закладах Рів-
ного: німецька як одна з про-
відних європейських мов деда-
лі впевненіше звучатиме і в са-
дочку, і в школі, і в університеті. 

Хіба могло не виявитися серед знімків-переможців  
ніжного портрета сакури?!

Запоріжці 
стали призерами 
чемпіонату світу

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ШАШКИ. Запорізькі спортсмени повернулися з високими на-
городами з молодіжного чемпіонату світу-2017 з шашок-100, 
який завершився в місті Дабки (Польща). У змаганнях взяли 
участь понад 250 шашкістів із 22 країн. До складу збірної Укра-
їни (12 спортсменів) увійшли вихованці запорізьких міської 
ДЮСШ №8 та СК «Мотор Січ», майстри спорту України Ганна 
Дмитренко та Єгор Бобков. За підсумками змагань Ганна Дми-
тренко стала срібним призером чемпіонату світу серед юніо-
рок, Єгор Бобков виборов бронзову нагороду серед юніорів.

Повернувшись, Ганна Дмитренко та її тренери Олег Компані-
єць та Ігор Кірзнер провели прес-конференцію, де розповіли про 
перебіг змагань і свої подальші плани. За словами спортсмен-
ки, вона задоволена результатом. Адже поступилася лише росі-
янці, яка традиційно її найсильніший конкурент. А ось у рекорд-
ній за тривалістю партії (5 годин 50 хвилин) виграла у польської 
спортсменки. Наступного року з юніорок Ганна переходить у ві-
кову категорію 20—26 років і візьме участь у чемпіонаті Європи.

Тренер Ігор Кірзнер вважає результати своїх вихованців 
блискучими. Адже вони стали єдиними призерами чемпіонату 
в українській збірній. З огляду на це, на його думку, вони заслу-
жили, щоб наступний чемпіонат світу з шашок відбувся в їхньо-
му рідному місті. Тим більше, що Запоріжжя має успішний до-
свід проведення змагань найвищого рівня у 1992 році.

Начальник управління молоді, фізичної культури та спорту За-
порізької ОДА Наталія Власова підтримала пропозицію, однак 
зауважила, що питання треба ретельно опрацювати, бо господа-
рі чемпіонату несуть певну частину фінансового навантаження.

Від живого споглядання — до фотопідглядання
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