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Як світове 
кредитне 
товариство оцінює 
діяльність їхніх 
колег в Україні?

Розпорядження  
Кабінету Міністрів України 
«Про перерозподіл обсягу освітньої 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2017 році»
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Прем’єр-міністр про вимогу ефективно управляти 
державними ресурсами на місцях

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО 
КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА 
УКРАЇНИ ПАВЛО ДЕГТЯРЕНКО: 
«Щоб успішно 
конкурувати, 
ми повинні структурно 
й організаційно 
відповідати 
сьогоднішнім викликам 
та ринковим вимогам»
Поінформовані фахівці запевняють, що такої за-

пеклої боротьби за посаду голови ДКАУ, коли в 
конкурсі брали участь і звільнений рік тому керівник 
агентства, і два нинішніх його високопосадовці, ще 
ніколи не було. Тому найбільш виважена оцінка ре-
зультатам цих перегонів, певне, та, яку дав у приві-
танні багатотисячний трудовий колектив державно-
го підприємства «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля»: 
«Вкрай важливо, що відбувся відкритий, прозорий та 
об’єктивний конкурс і на таку високу державну поса-
ду обрано професіонала, який поєднує ключові компе-
тенції висококласного керівника, конструктора ракет-
но-космічної техніки, фахівця із системним розумін-
ням і баченням галузі, міжнародного наукового спеціа-
ліста, готового взяти на себе відповідальність за стабі-
лізацію і створення умов подальшого розвитку ракет-
но-космічного потенціалу країни. КБ «Південне» щи-
ро дякує всім членам комісії за професіоналізм, 
об’єктивність, державницький підхід і неуперед-
женість цього важливого рішення».

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

31 000  
осіб уклали цьогоріч контракт 

зі Збройними силами. Зокрема 
на військову службу прийнято 

понад 2 тисячі офіцерів запасу

«Ніхто не збирається 

і не зупинить 

децентралізацію 

в Україні. Її буде 

продовжено».
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Осучаснення пенсій 
не вплине на субсидії
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ВАРТО ЗНАТИ. Так відбуватиметься до травня 2018 року

Ухвалення рішень буде спрямовано на успіх 
ПОЗИЦІЯ. Наступний 2018 рік має стати 

роком успіху України, оскільки уряд спіль-
но з Президентом і Верховною Радою на-
працював чимало важливих для держа-
ви рішень, які очікують на подальше ухва-
лення та впровадження. Про це у своє-
му відеоз верненні до громадян розповів 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він 
підкреслив, що одним із таких рішень став 
проект Державного бюджету на 2018 рік, 
який уряд вчасно подав до Верховної Ра-
ди. І вже у вівторок на вечірньому засідан-
ні документ розглядали в першому читанні.

«Цей бюджет передбачає зростання 
економіки на 3%, але показник може бу-

ти більшим. Все залежатиме від подаль-
ших наших кроків та дій, — зазначив гла-
ва уряду. — Але навіть 3% означають, 
що ми виробимо на 400 мільярдів гри-
вень більше продукції, ніж у 2017 році. 
Десятки тисяч людей отримають роботу, 
зарплату, а економіка отримає поштовх 
до розвитку».

Запропонований урядом бюджет чітко 
пріоритезований, — підкреслив Володи-
мир Гройсман. Так, у документі конкретно 
визначено видатки на безпеку й оборону 
на рівні майже 165 мільярдів гривень, по-
відомляє департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Секретаріа-

ту Кабміну. «Ми фінансуватимемо осві-
ту, охорону здоров’я, забезпечимо продо-
вження децентралізації. Це дасть змогу в 
містах, селах, районах будувати дороги, 
школи, садочки, лікарні, інші інфраструк-
турні об’єкти, — сказав Володимир Грой-
сман. — Ми також будуватимемо дороги 
й розвиватимемо нашу енергонезалеж-
ність. 2018-й буде роком нашого успіху».

Прем’єр-міністр підкреслив, що всі рі-
шення слід ухвалювати вчасно. «І ми про-
демонструємо — спільно з Верховною Ра-
дою і Президентом — здатність ухвален-
ня рішень, які буде спрямовано на успіх», 
— переконаний Володимир Гройсман.
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Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
як відповідача Колесник Людмилу Вікторівну, 10.08.1973 
р.н., проживає за адресою: Донецька область, м. Амвросі-
ївка, вул. Первомайська, 61, у судове засідання по цивільній 
справі № 323/2840/17 (2/323/952/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Колесник Людмили Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитом під головуванням судді Плечище-
вої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 20 листопада 
2017 року о 13.30 годині у приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як 
відповідача Омельченка Станіслава Юхимовича, 09.04.1948 
р.н., проживає за адресою: Донецька область, м. Амвросі-
ївка, вул. Ленінградська, 37, у судове засідання по цивільній 
справі № 323/2841/17 (2/323/953/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Омельченка Станіслава Юхимовича про стягнення 
заборгованості за кредитом під головуванням судді Плечи-
щевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 20 листопада 
2017 року о 14.00 годині у приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача Карпенка Володимира Володимирови-
ча, 29.10.1968 р.н., проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Амвросіївка, вул. Кутузова, 37, у судове засідання 
по цивільній справі № 323/2843/17 (2/323/955/17) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Карпенка Володимира Володимирови-
ча про стягнення заборгованості за кредитом під головуван-
ням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 20 листопада 
2017 року о 15.00 годині у приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судові засідання на 11 год. 00 хв. 11 грудня 2017 
року та 11 год. 00 хв. 18 грудня 2017 року як відповіда-
ча Сергієнко Лілію Олександрівну, останнє відоме міс-
це проживання якої: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Теа-
тральна, буд. 1-а, кв. 1, по цивільній справі № 319/1357/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк» до Сергієнко Лілії Олександрівни 
про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд спра-
ви відбудеться в залі засідань Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька 
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду 
є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та докази. У разі неявки відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде роз-
глянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання Безкоровайну Наталію Васи-
лівну, 24.06.1966 р.н., Безкоровайного Олександра Во-
лодимировича, 10.11.1963 р.н., Безкоровайну Анаста-
сію Олександрівну, 1997 р.н., як відповідачів у цивільній 
справі № 730/998/17 за позовом Топчія Олександра Во-
лодимировича, Топчій Тамари Василівни до Безкоровай-
ної Наталії Василівни, Безкоровайного Олександра Воло-
димировича, Безкоровайної Анастасії Олександрівни про 
визнання осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням, яке відбудеться 22 листопа-
да 2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою:  
м. Борзна, вул. Незалежності, 4, Чернігівської обл.

У випадку вашої неявки справа буде розглянута у ва-
шу відсутність.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Луговець

Городоцький районний суд Львівської області 
викликає Басюк Світлану Петрівну, 12.10.1967 р.н. 
(останні відомі місце реєстрації і проживання: вул. 
Залужська, 45, с. Залужжя, Городоцький р-н, Львів-
ська обл.) відповідачем у судове засідання на 09 год. 
30 хв. 27.11.2017 р. за адресою: майд. Гайдамаків, 
30, м. Городок, Львівська область, у справі за позо-
вом Басюка Валерія Володимировича про визнання 
особи такою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням 
цього оголошення відповідач вважається належно 
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд, 
відповідно до положень ст. 169 ЦПК України, вирі-
шить справу на підставі наявних у ній доказів (поста-
новить заочне рішення).

Суддя Н. Яворська

В провадженні Міловського районного суду Луган-
ської області перебуває цивільна справа № 418/732/17 
за позовом Захожої Анни Геннадіївни до Гіденка Віталія 
Анатолійовича про надання дозволу на тимчасовий ви-
їзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Міловський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що відповідачу Гіденку В. А. необхідно прибути до 
суду о 09 годині 30 хвилин 22 листопада 2017 року для 
розгляду справи по суті, у разі неявки відповідача у при-
значений час або неповідомлення про причини неявки 
слухання справи буде відкладено до 09 години 30 хви-
лин 06 грудня 2017 року. У разі повторної неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності за на-
явними по справі доказами.

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

Суддя С. І. Чехов

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-

ті викликає як відповідачку Замкову Лідію Іванів-

ну, 11.04.1953 року народження, в судове засідан-

ня, яке призначене на 10 год. 00 хв. 27.11.2017 ро-

ку, для розгляду цивільної справи № 319/1354/17 за 

позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-

жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-

цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Зам-

кової Лідії Іванівни про стягнення заборгованості за 

кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 

вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького ра-

йону Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає 
як відповідачів Ганієву Людмилу Вікторівну та Омелянчука Леоні-
да Володимировича у цивільній справі № 277/941/17 за позовом 
Коломіної Нелі Федорівни до Ганієвої Людмили Вікторівни, Оме-
лянчука Леоніда Володимировича про позбавлення батьківських 
прав та призначення піклувальника в судові засідання, які відбу-
дуться 28 листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин та 06 груд-
ня 2017 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судові засідання справа буде розглянута у від-
сутності Ганієвої Людмили Вікторівни та Омелянчука Леоніда Во-
лодимировича за наявними в справі доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України. З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи.

Суддя В. В. Заполовський

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідачку Глю-
зовську Людмилу Вікторівну з розгляду цивільної справи  
№ 274/4469/17 за позовом Бердичівської райдержадміні-
страції — Органу опіки та піклування в інтересах Салюкової 
Катерини Андріївни, Салюкова Олександра Андрійовича до 
Глюзовської Людмили Вікторівни про позбавлення батьків-
ських прав, стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичівсько-
го міськрайонного суду Житомирської області, що за адре-
сою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська,  
30-А о 15.15 год. 24 листопада 2017 року.

У разі неявки у судове засідання відповідачки Глюзовської 
Людмили Вікторівни судовий розгляд буде проведено за її 
відсутності.

Суддя О. В. Замега

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, повідомляє, що 13 жовтня 2017 року 
по цивільній справі № 426/1061/17 за позо-
вом Цибулько Світлани Сергіївни до Цибуль-
ка Андрія Вікторовича про стягнення алімен-
тів було винесено заочне рішення про задо-
волення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою 
відповідача, поданою протягом десяти днів з 
дня отримання його копії.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сумський районний суд Сумської облас-
ті викликає в судове засідання, призначе-
не на 09.00 годин 20 листопада 2017 року 
за адресою: м. Суми, провул. Академічний,  
№ 13, каб. 105, як відповідачів Пилипо-
вич Володимира Миколайовича, Пилипович 
Степана Миколайовича по цивільній справі  
№ 2/587/1166/17 за позовом Матяша Вікто-
ра Олександровича до Пилипович Володими-
ра Миколайовича, Пилипович Степана Мико-
лайовича про усунення перешкод у користу-
ванні власністю.

У випадку неявки справу буде розглянуто 
без участі Пилипович Володимира Микола-
йовича, Пилипович Степана Миколайовича.

Головуючий суддя Степаненко О. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Безкоровайного Артема Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач у справі: Безкоровайний Артем Олек-
сандрович, останнє відоме місце реєстрації якого за 
відомостями суду: Донецька область, м. Харцизьк,  
м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 9/19, викликається 
до суду як відповідач у цивільній справі за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Без-
коровайного Артема Олександровича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 29 листопада 2017 
року о 08.30 годині в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Ра-
дянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Державне агентство резерву України оголошує 
повторний аукціон з реалізації бокситів, 

пігментів, двоокису титану
Аукціон відбудеться 27 листопада 2017 р. о 15:00 

год. 
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. 
(234-15-66).

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

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом Злата-
нович-Шевчук Олесі Федорівни до Шевчука Олексія Геннаді-
йовича про розірвання шлюбу.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 09.30 год. 
24 листопада 2017 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 10, каб. № 6.

У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає в судо-
ве засідання на вказаний вище час як відповідача Шевчука 
Олексія Геннадійовича, 30.07.1979 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відпові-
дача в судове засідання на вказаний вище час, справа бу-
де розглянута у його відсутність на підставі доказів, нада-
них позивачем.

Суддя Журавський В. В.

Державне агентство резерву України  

оголошує аукціон з реалізації цукру

Аукціон відбудеться 07 грудня 2017 р. о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П. 

(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-

ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-

зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Момен Махрус Таха Адбельрахман, 19.06.1976 ро-
ку народження, останнє відоме місце проживання:  
м. Київ, вул. В. Стуса, 28-А, кв. 54, викликається до 
Святошинського районного суду м. Києва як відпові-
дач в цивільній справі за позовом Сас Людмили Ана-
толіївни до Момена Махрус Таха Адбельрахмана про 
розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться об 
11 годині 30 хвилин 05 грудня 2017 року в приміщен-
ні 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. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ,  
вул. Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 27.11.2017 о 10:30 до Олійник Тетя-
на Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 84522, Доне-
цька обл., м. Сіверськ, вул.Маяковського, буд. 14б) справа  
№ 219/4928/17, суддя Дубовик Р. Є.

 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 Володимир-Волинський міський суд Волинської об-
ласті за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Сагай-
дачного, 24, на 10 год. 00 хв. 20 листопада 2017 року в 
зал судових засідань № 2, як відповідач у справі за по-
зовом Карп’юк Наталії Федорівни, Карп’юка Олександра 
Васильовича до Янковського Василя Арсеновича про ви-
значення часток у приватному спільному сумісному май-
ні, викликається відповідач по справі Янковський Василь 
Арсенович.

Відповідач має право подати свої докази чи повідоми-
ти про них суд.

В разі неявки відповідача справа буде розглядатися в 
його відсутність.

Суддя І. Р. Вітер

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідачку Ша-
хову Ірину Леонідівну, 14.09.1973 р.н., проживає за адресою: Донецька область, 
м. Амвросіївка, вул. 8 з’їзд Рад, 100/14, у судове засідання по цивільній справі  
№ 323/2842/17 (2/323/954/17) за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Шахової Ірини Леонідівни про стягнення заборгованості за креди-
том під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 20 листопада 2017 року о 14.30 го-
дині у приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може бути роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє 
заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G3110
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами  

та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

27.11.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
26-vseukr-bank-rozv/26471-asset-sell-id-119875

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Луценко Олександр Олександрович, 01.01.1994 р.н., останнє 
відоме місце проживання: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Горо-
док, вул. Першотравнева, 22, кв. 34, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитись до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Щербака А. О., р.т. (0412) 405-279 об 11 
год. 00 хв. 19.11.2017 р., о 10 год. 00 хв. 20.11.2017 р. та о 14.00 21.11.2017 р., 
для участі у слідчих та процесуальних діях (отримання повідомлення про підо-
зру, допиту як підозрюваного, впізнання тощо), а також о 14.00 год. 22.11.2017 р., 
о 14.00 год. 23.11.2017 р. та о 14.00 год. 24.11.2017 р. для виконання вимог  
ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня №22016060000000018 від 06.05.2016 р., в якому ви є підозрюваним у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК 
України.

Виконавчий орган ТОВ «ІДНУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ» (на-
далі за текстом – «Товариство») повідомляє учасників Товариства про скликання по-
зачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 грудня 2017 року о 10 год. 
00 хв. за адресою: 69057, м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 158, офіс 511. На порядку ден-
ному: звільнення Вахітова В. Г. з посади генерального директора Товариства на підста-
ві заяви, призначення нового генерального директора, внесення відповідних змін до 
Єдиного державного реєстру.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Радченко Лілію Олексіївну як 
відповідачку в судове засідання по цивільній справі № 426/9396/17 за позовною зая-
вою Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Радченко Лілії Олексіївни про стягнення бор-
гу, що відбудеться 1 грудня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

ТОВ «Муніципальний розрахунковий центр» 
повідомляє  

про втрату документів фінансово- 
господарської діяльності, а саме:

договори, акти виконаних робіт, податкові 
накладні, рахунки-фактури, банківські  

виписки за період з 2012  
по 1 квартал 2014 років включно.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні №42016000000003297 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 23 листопада 2017 року о 09.30 годині 
в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 року народження 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7-Д/48) у підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні №42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 22 листопада 2017 року о 
10.00 годині в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
про розірвання договору оренди земельної ділянки за позовом Ме-
дяник Миколи Михайловича до відповідача ТОВ «Квадро А», остан-
нє місце реєстрації: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 
буд. 59, викликається 05 грудня 2017 року о 16 год. 00 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
про розірвання договору оренди земельної ділянки за позовом Сука-
чової Лідії Іллівни до відповідача ТОВ «Квадро А», останнє місце реє-
страції: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, буд. 59, ви-
кликається 05 грудня 2017 року о 16 год. 10 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Відповідачу Бехтер Марині Володимирівні, остання відома 
адреса: 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 16, кв. 114, не-
обхідно з’явитися 14.12.2017 р. о 09.50 год. до Дарницько-
го районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 
114), для участі в судовому засіданні по цивільній справі за 
позовом Бехтер Ярослава Юрійовича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто 
по суті за наявними у справі матеріалами у його відсутність в 
порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Суднові реєстраційні 

документи на судно 

«Прогрес 2»,  

№ б/н, з реєстраційним 

бортовим номером 

ДНІ-2592-К, 

судновласник Білик Д. І., 

вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниця за адресою: вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань № 13, 22.11.2017 року о 10.15 
годині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Мухутдінова 
Дмитра Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається як обвинувачений: 
Мухутдінов Дмитро Михайлович, який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, Кіровський район,  
м. Старий Крим, вул. Жовтнева, 148.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого суд-
ді Іванченка Я. М., суддів Каленяка Р. А., Ковальчук Л. В.

У Павлоградському міськрайонному суді Дніпро-
петровської області знаходиться цивільна справа  
№ 185/6832/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Васковської Ірини Олексіївни, Васковського 
Віталія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі викликаються у судове засідання на 
16.00 год. 30 листопада 2017 року у приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, буд. 135, каб. № 203. Суддя 
Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі відпові-
дачі вважаються повідомленими про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідачів спра-
ву буде розглянуто за їх відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає 
в судове засідання як відповідача Землякову Оле-
ну Анатоліївну у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: пр. Київ-
ський, буд. 36-в, кв. 36, м. Донецьк, Донецька об-
ласть.

Судове засідання призначене на 24 листопада 
2017 р. о 10.30 год. (резервна дата на 01 грудня 2017 
року о 10.30 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове за-
сідання як відповідача Кириєнка Дмитра Олександрови-
ча, Кириєнка Олександра Вікторовича, Кириєнко Людми-
лу Панасівну у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Нижньо-
удинська, б. 3, кв. 118, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 24 листопада 2017 р. о 
08.00 год. (резервна дата на 01 грудня 2017 року о 08.00 
год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. № 407.

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

У Павлоградському міськрайонному суді Дніпро-
петровської області знаходиться цивільна справа  
№ 185/6724/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Огульчанської Галини Миколаївни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач викликається у судове засідання на 
16.00 год. 30 листопада 2017 року у приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, буд. 135, каб. № 203. Суддя 
Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідача справу 
буде розглянуто за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання як відповідача Шрамка Володими-
ра В’ячеславовича у справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за 
кредитом.

Останнє місце проживання відповідача: вул. 50 
Гвард. дивізії, буд. 20-а, кв. 35, м. Донецьк, Донецька 
область.

Судове засідання призначене на 24 листопада 
2017 р. об 11.00 год. (резервна дата на 01 грудня 
2017 року об 11.00 год.) за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання як відповідача Юнек Максима Ген-
надійовича у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Куй-
бишева, буд. 242, кв. 101, м. Донецьк, Донецька об-
ласть.

Судове засідання призначене на 24 листопада 
2017 р. о 14.00 год. (резервна дата на 01 грудня 2017 
року о 14.00 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання як відповідача Медведєва Володи-
мира Анатолійовича у справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Іоні-
на, буд. 24, кв. 6, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 24 листопада 
2017 р. о 15.00 год. (резервна дата на 01 грудня 2017 
року о 14.30 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутності.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідачку Білик Олену Олександрівну, 17.03.1979 
р.н., проживає за адресою: Донецька область, м. Амвросіїв-
ка, вул. Інтернаціональна, 3-а/70, у судове засідання по ци-
вільній справі № 323/2838/17 (2/323/950/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Білик Олени Олександрівни про стягнення 
заборгованості за кредитом під головуванням судді Плечи-
щевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 20 листопада 
2017 року о 13.00 годині у приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Апеляційний суд Миколаївської області викликає в судо-
ве засідання на 29 листопада 2017 року на 11 год. 00 хв. за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а як відповідача Ата-
манчука Василя Івановича, який до 24 липня 2001 року про-
живав у селі Лоцкине Баштанського району Миколаївської 
області, по цивільній справі № 468/822/17-ц (провадження  
№ 22-ц/784/2347/17) за апеляційною скаргою Нечитайло Ла-
риси Олександрівни на рішення Баштанського районного су-
ду Миколаївської області від 26 вересня 2017 року по справі 
за позовом Нечитайло Лариси Олександрівни до Універсаль-
ної торгової біржі «Ріко-Альянс», Атаманчука Василя Івано-
вича та Комунального підприємства «Баштанське районне 
бюро технічної інвентаризації», треті особи, які не заявляють 
самостійних вимог щодо предмета спору — Нечитайло Ана-
толій Іванович та Зубова Тетяна Іванівна, про визнання дого-
вору купівлі-продажу житлового будинку недійсним.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя О. В. Локтіонова

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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в 
судове засідання як відповідача Нефьодову Люд-
милу Вікторівну у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Лебе-
динського, буд. 19, кв. 1, м. Донецьк, Донецька об-
ласть.

Судове засідання призначене на 21 листопада 
2017 р. о 08.00 год. (резервна дата на 30 листопа-
да 2017 року о 08.00 год.) за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутності.

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Борисову 
Ольгу Геннадіївну (останнє відоме місце проживання: с. Сасинівка, Пи-
рятинський район, Полтавська область, вул. Вишнева, 8) як відповідача 
за позовом Борисова Володимира Миколайовича до Борисової Ольги 
Геннадіївни про розірвання шлюбу на 08 год. 30 хв. 19.12.2017 року за 
адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Борисової Ольги Генна-
діївни справа буде розглянута у її відсутність. Відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/662/2017 за обвинуваченням Благодат-
ної Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань № 42016000000002454 від 
20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться об 11 год. 30 
хв. 24.11.2017 року у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Голуб

Острозький районний суд Рівненської області викликає Осадчого Олександра 
Вікторовича, 18 березня 1989 року народження, жителя: 94500, м. Красний Луч, 
вул. Даргомижського, 26, Луганської області, як відповідача в судове засідання, 
яке відбудеться 28 листопада 2017 року об 11.30 год. в приміщенні суду за адре-
сою: 35800, м. Острог, вул. Східна, 82, Рівненської області по цивільній справі  
№ 567/1180/17; (2/567/495/17) за позовною заявою Осадчої Ольги Володимирівни 
до Осадчого Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу.

В порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України в разі вашої неявки в судове засідання у вка-
заний час чи неповідомлення про причини неявки, цивільна справа буде розгляда-
тись у вашій відсутності по наявних в матеріалах справи доказах.

Із опублікуванням даного оголошення про виклик до суду, відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя Панчук М. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Кубалова Казбека 
Таймуразовича, 30.06.1964 року народження, як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню № 42016010000000272, 
внесеному до ЄРДР 09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Каз-
бека Таймуразовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 15 год. 00 хв. 22 
листопада 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ного Кубалова Казбека Таймуразовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Гайво-
ронського Володимира Івановича, 18.03.1960 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
буд. 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 23 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 адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Власенка Ан-
тона Павловича 27.04.1982 року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Леніна, 19, м. Саки, АР Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 12 годині 00 хвилин 23 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 районно-
го суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 39 (головуючий суддя Дідик М. В.).

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Ілья-
сова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 24 листопада 2017 року о 16.00 год., в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 6, під головуван-
ням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 8/13), у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 23 
листопада 2017 року о 12 год. 30 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року 
народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. 
Павленка, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 23 листопада 2017 року о 
15 год. 50 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського 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 належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Куйбишевський районний суд Запо-
різької області викликає як відповіда-
чку Коновалову Людмилу Анатоліївну, 26 
квітня 1982 року народження в судове за-
сідання, яке призначене на 16 годину 00 
хвилин 30 листопада 2017 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/1423/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Коно-
валової Людмили Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна, 26-а, смт Більмак Більмаць-
кого району, Запорізької області. 

Суддя В. О. Мальований
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Повідомляю, що 20 грудня 1996 року померла Під-
палок Марина Василівна, яка проживала в с. Житни-
ки Жашківського району Черкаської області і в 1994 
році склала заповітне розпорядження на майно на ді-
тей: Підпалок Яків Федотович, Підпалок Василь Фе-
дотович, Підгірна Поліна Федотівна та Швець Ольга 
Федотівна.

Прошу звернутися вказаних осіб до приватного 
нотаріуса Жашківського нотаріального округу Чер-
каської області Шелудько В. П. за адресою: Черкась-
ка область, м. Жашків, вул. Соборна, 27, про намір 
оформити спадкові права після смерті матері.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/12564/17 за позовом Заступника ке-
рівника Харківської місцевої прокуратури № 2 до 
НКРЕКП, третя особа КП «Харківводоканал» про ви-
знання нечинною постанови НКРЕКП від 25.07.2017 
№ 943 «Про внесення змін до постанови Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 
червня 2016 року № 1141», засідання в якій призна-
чено на 14.12.2017 о 10.45 в приміщенні Окружного 
адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових за-
сідань № 3.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/13960/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Київгаз» до НКРЕКП про визна-
ння незаконною та скасування постанови НКРЕКП 
від 28.04.2017 № 615 «Про затвердження Змін до по-
станови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493» в 
частині, засідання в якій призначено на 17.01.2018 о 
13.30 в приміщенні окружного адміністративного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбоча-
на, 8, корпус 1, зал судових засідань № 38.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Клименка Євгенія Миколайовича, який прожи-
ває за адресою: м. Київ, вул. Горького, 165, кв. 116 у су-
дове засідання, яке призначено на 23.01.2018 року на 
10.00 годину по цивільній справі за позовом ТОВ «ПО-
ЛІМЕРШПАГАТ» до Клименка Євгенія Миколайовича, 
ТОВ «ДЕЛЬТА СТ», Надзьонова Володимира Вікторови-
ча, Триколич Ганни Іванівни — про стягнення заборгова-
ності в порядку субсидіарної відповідальності з учасників 
Товариства з додатковою відповідальністю.

Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21.
Суддя Н. П. Чередніченко

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Третяка Олександра Леонідовича, 25.01.1951 
року народження, як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальному провадженню  
№ 22015000000000405, внесеному до ЄРДР 14.12.2015 
року за обвинуваченням Третяк Олександра Леонідови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України, яке призна-
чено на 12 год. 30 хв. 24 листопада 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Третяка Олександра Леонідо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Симоненка Максима Володимировича 
по цивільній справі № 2/756/3163/17 за позовом По-
горєлової Аліни Олександрівни до Симоненка Мак-
сима Володимировича про стягнення аліментів, роз-
гляд якої призначено на 07.12.2017 р. на 17.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.  
№ 18, суддя Васалатій К. А.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Кравчука Севаст’яна Володимировича у 

судове засідання, що призначено на 29 листопада 

2017 року на 17 годин 30 хвилин по цивільній спра-

ві за позовом Гребенюк Оксани Дмитрівни до Крав-

чука Севаст’яна Володимировича про позбавлення 

батьківських прав (кабінет № 35, пр. Маяковського, 

5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Пирятинський районний суд Полтавської області 
викликає Созонюка Артема Руслановича (останнє ві-
доме місце реєстрації: вул. Гур’єва, б. 8, кв. 5, м. Рів-
не, Рівненська обл.) як відповідача за позовом Созо-
нюк О. П. до Созонюка А. Р. про стягнення аліментів 
на утримання дружини до досягнення дитиною 3-х 
років на 08 год. 30 хв. 23.11.2017 року за адресою:  
м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Со-
зонюка Артема Руслановича справа буде розгляну-
та у його відсутність. Відповідач зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/1304/17 за позовом Барвінової Юлії Анатоліївни 
до Голець Олексія Олексійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 06.12.2017 року о 16.00 
год. (резервна дата на 08.12.2017 року о 16.00 год.) в за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Голець Олексій Олексі-
йович, останнє місце реєстрації: вул. Свердлова, 4, смт 
Юр’ївка, Лутугинського району, Луганської області. У ви-
падку неявки відповідача справу буде розглянуто за його 
відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Вольховського Олега Анато-
лійовича, 04.05,1969 року народження, в судове за-
сідання, яке призначене на 10 год. 30 хв. 27.11.2017 
року, для розгляду цивільної справи № 319/1356/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Вольховського Олега Анатолійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Біль-
мак, Більмацького району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає 
у судове засідання на 09.00 годину 20 листопада 2017 року 
до Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10) Симоненка Миколу 
Андрійовича, 07.03.1957 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, Старобешівський район, смт Новий 
Світ, вул. Комсомольська, буд. 24, кв. 7, як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Симоненка Ми-
коли Андрійовича про стягнення заборгованості. В разі неяв-
ки в судове засідання справа буде розглянута в його відсут-
ність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Котолевець На-
дію Миколаївну як відповідачку по цивільній справі  
№ 328/2872/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Донецького обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Котолевець Надії Миколаївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.11.2017 року о 
13 годині в приміщенні Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 11 грудня 2017 року о 13.00 
годині в приміщенні Новомосковського міськрайонно-
го суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ, 
пров. Козацький, 8, каб. 5) під головуванням судді  
Парфьонова Д. О. відбудеться розгляд цивільної справи 
за позовом ТОВ «Новомосковський консервний завод» 
до Уделова Олексія Ростиславовича про витребування 
нерухомого майна з чужого незаконного володіння.

Як відповідач судом викликається Уделов Олексій 
Ростиславович, місце проживання якого суду не відомо.

Ширяївський районний суд Одеської області викликає 
як відповідача Бабалик Віктора Володимировича в су-
дове засідання, яке відбудеться 04.12.2017 року о 10.00 
год. в приміщенні Ширяївського районного суду Одесь-
кої області за адресою: Одеська область, смт Ширяєве, 
вул. Соборна, № 97А (зал засідання № 1), у цивільній 
справі № 518/224/17 за позовом Бабалик Ельвіри Олек-
сандрівни в інтересах неповнолітніх дітей (третя особа: 
Орган опіки та піклування Ширяївської районної дер-
жавної адміністрації Одеської області) про позбавлення 
батьківських прав.

У разі вашої неявки у судове засідання розгляд справи 
буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області 
викликає в судове засідання на 28 листопада 2017 ро-
ку на 10 годину 00 хвилин за адресою: Миколаївська об-
ласть м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до 
судді Савіна О. І. як відповідача Діякончука Олександра 
Анатолійовича по цивільній справі № 486/807/17 за по-
зовною заявою Потапенко (Діякончук) Вікторії Вікторів-
ни до Діякончука Олександра Анатолійовича, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Южноукраїнської міської 
ради про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів.

В разі неявки відповідача Діякончука Олександра Ана-
толійовича справу буде розглянуто за його відсутності.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачів Гору Олександра Степановича, Гору Євгенію 
Олександрівну, Васильєву Христину Петрівну по ци-
вільній справі № 756/5954/17 за позовом Васильєва Ан-
дрія Сергійовича, Васильєва Сергія Георгійовича до Го-
ри Олександра Степановича, Гори Євгенії Олександрів-
ни, Васильєвої Христини Петрівни про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим при-
міщенням, розгляд якої призначено на 19.12.2017 р. на 
12.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб, №18, 
суддя Васалатій К. А. У разі неявки справу буде розгля-
нуто у відсутності відповідачів.

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

Красноокнянським районним судом Одеської об-
ласті викликаються в судове засідання на 08 год. 30 
хв. 23 листопада 2017 року за адресою: смт Окни, 
вул. Шевченка, 4, Одеської області, як відповідачі 
Борш Роман Валерійович 03.11.1993 р. народження, 
та Борш Олег Валерійович 02.08.1996 р. народжен-
ня, останнє відоме місце фактичного проживання: 
Одеська область, м. Котовськ (Подільськ), вул. Боч-
ковича, 1, у справі № 506/632/17 за позовом Борш 
Максима Валерійовича до Борш Валерія Дмитрови-
ча, Борш Романа Валерійовича, Борш Олега Вале-
рійовича, треті особи: Окнянська районна державна 
адміністрація Одеської області, Новосамарська сіль-
ська рада Окнянського району Одеської області, про 
визнання права на земельну частку (пай) в порядку 
спадкування за законом.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачі вважаються повідомленими про час і місце роз-
гляду справи.

У разі неявки відповідачів в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення про причини 
неявки справа може бути розглянута в їх відсутність.

Суддя Криворучко П. В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Софіа Камій Жана про те, що судом у судово-
му засіданні 07 вересня 2017 р. було розглянуто цивіль-
ну справу № 201/8266/17 за позовом Рудь Наталії Воло-
димирівни до Софіа Камій Жана про розірвання шлю-
бу та ухвалено заочне рішення, яким позовні вимоги за-
доволено, а саме: шлюб, укладений між Софіа Камієм 
Жаном, 14 липня 1980 року народження, та Рудь Ната-
лією Володимирівною, 15 січня 1977 року народження, 
який був зареєстрований 07 листопада 2012 року Відді-
лом державної реєстрації актів цивільного стану Печер-
ського районного управління юстиції у місті Києві за ак-
товим записом № 1751, розірвано.

Суддя Ходаківський М. П.

Відповідач: Демиденко Денис Юрійович, 
15.10.1985 р.н., який мешкає за адресою: м. Марі-
уполь, б-р Шевченка, 329, кв. 53, викликається для 
участі у розгляді справи за позовом Демиденко Ната-
лі Миколаївни до Демиденка Дениса Юрійовича про 
розірвання шлюбу на 14 грудня 2017 року о 09.30 го-
дині 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 відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова зна-
ходиться цивільна справа № 464/5048/17 за позовом Шеіної 
Олесі Сергіївни до Бакуліна Сергія Юрійовича про позбав-
лення батьківських прав.

Повідомляємо відповідача по справі Бакуліна Сергія 
Юрійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: 79031,  
м. Львів, вул. Демнянська, 26/222, що судове засідання по 
даній справі відбудеться 30 листопада 2017 року об 11.30 
год. у приміщенні Сихівського районного суду м. Львова, що 
знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 по-
верх, 409 кабінет.

Повідомляємо, що у випадку вашої неявки в судове засі-
дання, цивільну справу буде розглянуто у вашій відсутності.

Суддя Мичка Б. Р.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Ступченко Вікторію Ві-
кторівну, яка мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Літ-
вінова, б. 12, Луганської області, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/13576/17 за по-
зовом Ступченка Сергія Леонідовича до Ступченко Вікто-
рії Вікторівни про розірвання шлюбу, що відбудеться 22 
листопада 2017 року о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Мацнєва Дмитра Сергі-
йовича, який мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Лу-
ганської правди, 104, Луганської області, як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 426/13579/17 
за позовом Мацнєвої Юлії Володимирівни до Мацнєва 
Дмитра Сергійовича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 21 листопада 2017 року о 14.15 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сенського Олексан-
дра Олександровича, який мешкає за адресою: м. Сухо-
дільськ, вул. Станіславського, б. 40, кв. 4, Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/12549/17 за позовом Сенської Олени Володими-
рівни до Сенського Олександра Олександровича про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 23 листопада 2017 ро-
ку о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Колесника Дмитра Олександровича, останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: 60200, м. Сокиря-
ни, вул. Мічуріна, 25, Чернівецької області та Думан-
ську Аліну Вікторівну, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 273, кв. 
96, як відповідачів в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Кулій Анатолія Петровича, інтер-
еси якого представляє Іванічек Олександр Іванович, 
до Колесника Дмитра Олександровича, Думанської 
Аліни Вікторівни, Гемблюк Аліни Федорівни, Фрун-
за Крістіни Сергіївни, треті особи: приватний нотарі-
ус Чернівецького міського нотаріального округу — 
Іпатова Марія Миколаївна, приватний нотаріус Чер-
нівецького міського нотаріального округу — Сав-
чук Віталіна Григорівна, Чернівецький міський від-
діл Державної виконавчої служби Головного терито-
ріального управління юстиції в Чернівецькій області 
про визнання договорів купівлі-продажу недійсними 
та приведення сторін недійсного правочину до того 
стану, який вони мали до вчинення правочину. Спра-
ва призначена на 14 год. 30 хв. 22 листопада 2017 
року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, ка-
бінет № 5.

У разі вашої неявки в судове засідання справу бу-
де розглянуто без вашої участі.

Суддя Войтун О. Б.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Пугачову Марію Федорівну, 
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
м. Перевальськ, вул. Інтернаціоналістів, буд. 15 в су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вною заявою Пугачова Артема Сергійовича до Пу-
гачової Марії Федорівни про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться 23 листопада 2017 року о 13 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки 
в дане судове засідання справа буде розглянута без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача: Ковач Наталію Андрашовну, яка заре-
єстрована за адресою: вул. Кристальна, буд. 4/5, м. Брян-
ка, Луганської області, в судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Виконавчого комітету Лиси-
чанської міської ради як Орган опіки та піклування в ін-
тересах Харчева Василя Васильовича до Ковач Наталії 
Андрашовни про позбавлення батьківських прав, яке від-
будеться 21 листопада 2017 р. о 15 годині 20 хвилин в 
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38, каб. 10. У разі неявки в дане судове засідан-
ня справа буде розглянута без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Надзьонова Володимира Вікторовича, який 
проживає за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дні-
стровський, вул. Кишинівська, 19, кв. 6 у судове засідан-
ня, яке призначено на 23.01.2018 року на 10.00 годину 
по цивільній справі за позовом ТОВ «ПОЛІМЕРШПАГАТ» 
до Клименка Євгенія Миколайовича, ТОВ «ДЕЛЬТА СТ», 
Надзьонова Володимира Вікторовича, Триколич Ганни 
Іванівни — про стягнення заборгованості в порядку суб-
сидіарної відповідальності з учасників Товариства з до-
датковою відповідальністю.

Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21.
Суддя Н. П. Чередніченко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Триколич Ганну Іванівну, яка проживає за 
адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. 
Леніна, 19, кв. 6 у судове засідання, яке призначено на 
23.01.2018 року на 10.00 годину по цивільній справі за 
позовом ТОВ «ПОЛІМЕРШПАГАТ» до Клименка Євге-
нія Миколайовича, ТОВ «ДЕЛЬТА СТ», Надзьонова Во-
лодимира Вікторовича, Триколич Ганни Іванівни — про 
стягнення заборгованості в порядку субсидіарної відпо-
відальності з учасників Товариства з додатковою відпо-
відальністю.

Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21.
Суддя Н. П. Чередніченко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Карпову Єв-
докію Іванівну, яка мешкає за адресою: кв. Шевчен-
ка, б. 15, кв. 5, м. Луганськ, як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/12495/17 за по-
зовом Вагуріної Любові Іванівни до Карпової Євдо-
кії Іванівни про стягнення коштів, що відбудеться 23 
листопада 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача ТОВ «Дельта СТ», яке розташоване за адресою:  
м. Київ, вул. Миропільська, 19 у судове засідання, яке 
призначено на 23.01.2018 року на 10.00 годину по ци-
вільній справі за позовом ТОВ «ПОЛІМЕРШПАГАТ» до 
Клименка Євгенія Миколайовича, ТОВ «ДЕЛЬТА СТ», 
Надзьонова Володимира Вікторовича, Триколич Ганни 
Іванівни — про стягнення заборгованості в порядку суб-
сидіарної відповідальності з учасників Товариства з до-
датковою відповідальністю.

Адреса суду: м Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21.
Суддя Н. П. Чередніченко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +2  +7 Черкаська 0  -5 +2  +7
Житомирська 0  -5 +2  +7 Кіровоградська 0  -5 +2  +7
Чернігівська 0  -5 +1  +6 Полтавська 0  -5 +1  +6
Сумська 0  -5 +1  +6 Дніпропетровська 0  -5 +2  +7
Закарпатська -2  +3 +6  +11 Одеська +2  -3 +4  +9
Рівненська +2  -3 +2  +7 Миколаївська +2  -3 +4  +9
Львівська 0  -5 +2  +7 Херсонська +2  -3 +3  +8
Івано-Франківська 0  -5 +2  +7 Запорізька +2  -3 +2  +7
Волинська +2  -3 +2  +7 Харківська 0  -5 +1  +6
Хмельницька 0  -5 +2  +7 Донецька 0  -5 +2  +7
Чернівецька 0  -5 +2  +7 Луганська 0  -5 +2  +7
Тернопільська 0  -5 +2  +7 Крим 0  +5 +6  +11
Вінницька 0  -5 +2  +7 Київ -1  -3 +4  +6
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Наші паралімпійці — 
лідери у фехтуванні 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Днями в Римі завершився чемпіонат світу з фех-
тування на візках.  Національна паралімпійська збірна України здобу-
ла на цих змаганнях дев’ять медалей та замкнула трійку лідерів серед 
24 країн-учасниць. Як інформує Національний комітет спорту інвалідів 
України, в особистій першості володарями титулу чемпіона світу ста-
ли шаблістка Наталія Морквич та шпажист Сергій Шевкун, який та-
кож став бронзовим призером в рапірі.

Срібні нагороди до активу збірної долучили Антон Дацко в змаган-
нях рапіристів та шаблістка Євгенія Бреус, яка стала третьою у шпазі.

Ще одну бронзову нагороду здобула  рапіристка Ганна Пашкова.
У передостанній день шаблісти Антон Дацко, Андрій Демчук, Ар-

тем Манько та Вадим Цедрик піднялися на третю сходинку першості в  
командних змаганнях. А фінальну золоту крапку у виступі «синьо-
жовтої» збірної поставила жіноча команда шаблісток. Євгенія Бре-
ус, Надія Дьолог, Ольга Єсіна та Наталія Морквич стали чемпіонка-
ми світу.

У Шляховій гратимуть 
у футбол цілий рік

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ОБНОВА. Ще один сучасний стадіон створили в сільській місцевос-
ті на Вінниччині — у селі Шляхова Бершадського району, де заверши-
ли реалізацію проекту «Міні-футбол для жителів громади — круглий 
рік». Тут облаштували поле зі штучним покриттям для гри в міні-фут-
бол та загалом осучаснили стадіон. На реалізацію проекту вартістю  
понад 1,4 мільйона гривень було залучено кошти з обласного, район-
ного та сільського бюджетів. 

Більшу частину фінансового ресурсу на проведення робіт нада-
ло місцеве сільськогосподарське підприємство ТОВ «Світанок-Агро-
світ». Стадіон осучаснено за європейськими технологіями, збудовано 
зручну роздягальню. За словами голови райдержадміністрації Івана 
Стефанцова, реалізація саме таких проектів, спрямованих на розви-
ток власних територій, є добрим прикладом співпраці громади, бізне-
су та влади. Спортивна споруда стане тренувальною базою для міс-
цевої футбольної команди «Світанок-Агросвіт» та  використовувати-
меться для розвитку спорту в селі.

Під знаком бібліотечного оновлення
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Цими дня-
ми бібліотека-філія №5 імені 
А. Чехова Сумської міської бі-
бліотечної системи справила 
своєрідне новосілля. Тут за-
вершено капітальний ремонт 
приміщення, на який з місь-
кого бюджету надано май-
же півтора мільйона гривень. 
Як наголосив Сумський місь-
кий голова Олександр Лисен-
ко, влада обласного центру 
всіляко піклується про куль-
турно-мистецькі заклади і на-
самперед бібліотеки — осе-
редки духовного життя містян. 
У центральній бібліотеці імені 

Т. Шевченка та її 17 філіалах 
обслуговують 77 тисяч чита-
чів, з яких половина — діти. 
Щодо оновленого об’єкта, то 
він розташований на одній із 
сумських околиць, тісно спів-
працює з місцевим музеєм 
видатного письменника Ан-
тона Чехова, який свого ча-
су гостював у цій місцевості. 
За словами начальника від-
ділу культури і туризму  Сум-
ської міськради заслужено-
го працівника культури Ната-
лії Цибульської, кожна з філій 
має родзинку, завдяки якій 
вирізняється з-поміж інших. 

Так, філія №1 відома як бі-
бліотека сімейного читання, 
№3 — має ім’я українського 

дитячого письменника Олек-
сія Столбіна, який цими дня-
ми відзначив 95-й день на-
родження, а бібліотека-фі-
лія №17, що на вулиці Горь-
кого, 23, базова  з обслуго-
вування людей з обмежени-
ми можливостями і працює 
за програмою «Радість спіл-
кування». Тут обслуговують 
понад 500 сумчан з інвалід-
ністю та членів їхніх родин.  
Своєрідний духовний стри-
жень — центральна місь-
ка бібліотека, яку впродовж 
майже 30 років беззмін-
но очолює ентузіаст своєї 
справи заслужений праців-
ник культури Любов Стадни-
ченко. Маючи у книжковому 

фонді майже мільйон видань 
і обслуговуючи понад 12 ти-
сяч читачів, заклад постій-
но оновлюється, запрова-
джує нові форми роботи. Тут 
працюють інтернет-центри, є 
власний веб-сайт, створюють 
електронний каталог видань. 
З-поміж здобутків — тради-
ційний проект «Золото рід-
ного міста», присвячений сі-
мейним цінностям і гідно по-
цінований на всеукраїнсько-
му рівні.  Іншими словами, 
бібліотечна мережа Сум не-
ухильно розвивається і міц-
ніє, завдяки чому численні 
читачі мають змогу з корис-
тю для себе проводити до-
звілля. 

Сваху зустріли  
бурхливими оплесками
ПРЕМ’ЄРА. Грузинсько-українська творча група поставила  
в Національній опереті «Хануму»

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Сашкові Савицькому, мо-
єму університетсько-

му товаришеві, який нещо-
давно повернувся із зимів-
лі в Антарктиді, вистава ду-
же сподобалася. Каже, бук-
вально відчував, як напах-
чене субтропічними росли-
нами повітря нуртує в ле-
генях. Мені теж перегляд 
спектаклю навіяв спогади 
про Батумі, який пощастило 
побачити півтора року тому 
в коротких перервах Вось-
мої конференції міністрів 
довкілля. 

Що відчували та уявля-
ли інші глядачі, які завіта-
ли на прем’єру «Хануми» у 
Національній опереті Укра-
їни, не знаю, але аплодува-
ли гаряче і кричали «браво» 
голосно. 

У середині XIX ст. вели-
чезну популярність у Гру-
зії мали гумористичні п’єси 
драматурга Авксентія Ца-
гарелі. Найвідоміша серед 
них — водевільна комедія 
про винахідливу сваху Ха-
нуму, вперше поставлена 
1882-го. П’єсу переклали ба-
гатьма мовами. Завдяки по-
пулярності водевілю і чис-
ленним кінокартинам, зня-
тим за його мотивами, ім’я 
головної героїні стало для 
багатьох синонімом до сло-
ва «сваха».

Тепер маємо ще й вер-
сію цього твору в поста-
новці грузинсько-україн-
ської творчої групи на чо-
лі з режисером-постанов-
ником Іраклі Гогія. Балет-
мейстер-постановник — Гія 
Марганія, художник-поста-
новник — Маріка Кватча-
дзе, диригент-постановник 
— Ігор Ярошенко.

Доволі заплутана істо-
рія з підстаркуватим кня-
зем-банкрутом, який хо-
че поправити свої фінансо-

ві справи одруженням, з до-
чкою-красунею нетитуло-
ваного, але багатого купця, з 
підміною наречених та чис-
ленними анекдотичними си-
туаціями напевне заціка-
вить любителів заплутаних 
сюжетів та запаморочливих 
інтриг. 

Загалом вистава — як і 
відвідини Київського націо-
нального академічного теа-
тру оперети — залишає те-
пле й романтичне, добре і 
піднесене відчуття. Хоч осо-
бисто мені дечого не виста-
чило. Очікував більше ви-
ступів балетної трупи, біль-
ше номерів за участі хору  
та солістів. 

До речі, відповідаючи на 
моє запитання про стан опе-
рети у Грузії, Іраклі Гогія 
повідомив, що як такого теа-
тру оперети в Грузії вже не-
має. Є музично-драматич-
ний театр — без оркестру, 
без хору. Сподіваюсь, що так 
далеко на шляху оптимізації 
витрат у культурі ми не за-
йдемо, а хор та оркестр На-
ціональної оперети  й надалі  
радуватимуть українців.

Виставу вирізняють колоритні жіночі персонажі, зокрема 
Текле — сестри князя

Запрошувати колег із театрів інших країн для спільних постановок уже стало традицією  
в Національній опереті


