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До програми інклюзивної 
освіти долучають дедалі 
більше шкіл по всій країні, 
а діти опановують 
інтерактивні методи навчання

Про роботу та досягнення 
Інституту сільського 
господарства Північного 
Сходу НААНУ розповідає його 
директор Віктор Кабанець
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голова верховної ради про рішення рНБо щодо 
запровадження  біометричного контролю на кордоні з рФ

Директор Департаменту 
паливно-енергетичного 
комплексу 
та енергозбереження 
львівської обласної 
Державної аДміністрації 
михайло мельник:
«Модернізація шахт — 
складова енергетичної 
безпеки держави»

Тисячі українських гірників щодня ризикують жит-
тям, тяжко працюючи на глибині сотні метрів під 

землею, забезпечуючи енергетичну безпеку країни. При 
цьому їхню працю не завжди гідно оцінюють, а інко-
ли й своєчасно не оплачують. Як наслідок, шахтарі ви-
ходять на протести, вимагаючи зокрема й нормальних 
умов праці. Про тенденції розвитку галузі, нові проек-
ти та процес модернізації шахт спілкуємося із директо-
ром департаменту паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження Львівської обласної державної адмі-
ністрації Михайлом МЕЛЬНИКОМ.

УК Михайле Васильовичу, цьогоріч Міненерговугілля 
скерувало значні кошти на модернізацію шахт, зокре-
ма на Львівщині. Які зміни це спричинило у гірничодо-
бувному секторі в області?
— Упродовж останніх років вугільну галузь хронічно 
недофінансовували. Насамперед це стосувалося Захід-
ної України. На сході, на щастя, було краще становище. 
Однак там шахти спочатку модернізовували ко-
штом держави, а потім вони опинялися у приват-
ній власності. 

Цитата ДНЯ

анДрій парубій:

ЦиФра ДНЯ

14,949 млрд м3   
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах. 

Це на 2,5% більше, ніж тиждень тому 

«Я вітаю рішення 
РНБО. Це правильний 

крок, який спрямовано 
на обмеження 

безконтрольного 
в’їзду в Україну 

громадян Російської 
Федерації».

чому зеленіють 
блакитні простори
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ваЖЛиво. Цвітіння водойм можна зменшити, заборонивши 
застосування фосфатних мийних засобів

зміни можливі лише спільними зусиллями 
НАПЕРЕДОДНІ. Нова сесія Верховної Ради України, яка 

розпочинається 5 вересня, може стати значним кроком на 
шляху системних змін країни та проведення фундаменталь-
них реформ. «Сьогодні є перші паростки, які ми можемо від-
чути. Це передусім економічна стабілізація й економічний 
розвиток. Ми впроваджуємо децентралізацію, розпочали 
масштабне будівництво доріг, відроджуємо промисловість. 
Але цього недостатньо, аби по-справжньому досягти успіху. 
І саме під час цієї сесії можемо зробити чергові кроки вперед 
— до успішної країни», — заявив у телезверненні Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.  

Він готовий доводити правильність обраного шляху: 
«Я розумію, що будуть ті, хто докладатиме зусиль, щоб нас 
зупинити, а ще гірше — збити зі шляху. Ми не повинні да-
ти шанс тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в країні. Ми 
мусимо об’єднатися. Спільно: Президент, Верховна Рада, 

уряд задля ухвалення важливих рішень, які остаточно змі-
нять країну».

Нині на порядку денному кілька важливих реформ, які потре-
бують 226 голосів парламентаріїв. Серед них — пенсійна, ме-
дична та освітні реформи. «226 голосів парламентаріїв дадуть 
змогу підвищити пенсії дев’яти мільйонам пенсіонерів. Цього че-
кали десятиріччями. Ми маємо провести якісну освітню рефор-
му, маємо провести реформу системи охорони здоров’я й ухва-
лити ряд важливих законопроектів, які впливатимуть на розви-
ток бізнесу, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Що потрібно 
сьогодні? Відповідальність кожної політичної сили, кожного на-
родного депутата, щоб ця сесія була успішною і дала змогу про-
довжити зміни, а люди ці зміни відчували. Хочу, щоб Україна бу-
ла країною успішних людей! Зробімо це разом. Відкиньмо будь-
які суперечності і служімо Україні й українцям!»
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оголошення

Апеляцiйний суд м.Києва (адреса суду: 03110, м. Ки-
їв, вул. Солом’янська, 2-А) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться 07.09.2017 об 11:50 
до Яцик Олександр Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13, кв. 8) 
справа № 22-ц/796/6388/17, суддя Саліхов В. В.

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

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Звєрєва Олександра Геннадійовича як відпо-
відача у судове засідання у справі № 425/1160/17 за 
позовом Дриневського Юрія Петровича до Звєрєва 
Олександра Геннадійовича про визнання права влас-
ності, яке відбудеться 05.09.2017 року о 10 годині 00 
хвилин в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових 
засідань № 5.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне 
справу 11.09.2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Володарський районний суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 87130, Донецька обл., смт Володарське, пров. Чапає-
ва, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  08.09.2017 о 09:00 до Борисова Тетяна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 87000, Донецька обл., 
смт Нікольське, вул. Калініна, буд. 168) справа № 222/509/17, 
суддя Вайновська О. 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.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Теле-
гіна Сергія Анатолійовича, 09.06.1983 р.н., уроджен-
ця Луганської області, місце реєстрації якого по м. Ки-
єву та Київській області не встановлено, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Дніпровська на-
бережна, 26, кв. 14, як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ «Просто-страхування» до Телегі-
на Сергія Анатолійовича про стягнення страхового від-
шкодування, яке відбудеться під головуванням судді  
Коренюк А. М. о 15 год. 30 хв. 07 листопада 2017 року за 
адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Те-
легін Сергій Анатолійович вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи.

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

Дубровицький районний суд Рівненської області (м. Дубровиця, вул. 
Миру, 2а ) викликає представника відповідача ТзОВ «Глобал-Альянс» в 
судове засідання по цивільній справі № 560/648/17-ц за позовом При-
дюк Тетяни Йосипівни до ТзОВ «Глобал-Альянс» про захист прав спо-
живача, визнання договорів недійсними та застосування правових на-
слідків недійсності правочину, що призначено до розгляду на 18 верес-
ня 2017 року о 15.30 год.

У разі неявки представника відповідача в судове засідання справа бу-
де розглянута за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя І. В. Оборонова

Апеляційний суд Полтавської області викликає Міщенко Олену Сер-
гіївну (останнє відоме місце проживання згідно матеріалів справи: вул. 
Старонаводницька, 13, кв. 12, м. Київ), як відповідача у судове засідан-
ня, яке призначене на 09 год. 00 хв. 25 вересня 2017 року щодо роз-
гляду апеляційної скарги прокурора Полтавської області на рішення 
Октябрського районного суду м. Полтави від 19 травня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута 
у вашу відсутність.

Суддя О. Ю. Кузнєцова

Втрачений судновий білет 

на стоянкову плавдачу 

з бортовим номером 

КИВ-0081-Л власник Антоненко 

Сергій Олександрович, 

вважати недійсним.

Посвідчення 

судноводія малого судна, 

на ім’я Бірюкова Івана 

Вікторовича 003249/03, 

в зв’язку з втратою 

вважати недійсним.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних  
дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ п/п

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна

продажу 
дозволу,
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид  
корисної 
копалини

Вид  
користування 

надрами

Місце  
розташування

1 2 3 4 5 6
1 Пустомитівське родо-

вище
видобу-
вання

суглинки Волинська обл., 
Горіхівський р-н

26,8

2 Маньківське родовище видобу-
вання

суглинки Черкаська обл., 
Маньківський 
р-н

81,2

3 Новоукраїнське родо-
вище, 
ділянки 1, 2, 3 ,4, 5, 6

геологічне 
вивчення

пісок Волинська обл., 
Маневицький 
р-н

35,94

4 ділянка «Осокори» геологічне 
вивчення

пісок Київська обл.,
Києво-Свято-
шинський р-н

87,9

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних 
дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претен-
дентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. 
Ежена Потьє, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок «06» жовтня 2017 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85104, м. Костянтинівка Доне-
цької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Мельник Тетяни Ана-
толіївни до Мельника Павла Миколайовича про 
розірвання шлюбу. Відповідач у справі – Мель-
ник Павло Миколайович, 11.06.1976 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Чехова, буд. 22, кв. 19, викли-
кається до суду на 8 вересня 2017 року о 8 го-
дині 20 хвилин, каб. № 14, для участі в розгля-
ді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Корабельний районний суд м.Миколаєва 
(адреса суду: 54051, Миколаївська обл., м. 
Миколаїв, вул. Самойловича, 29 а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  12.10.2017 о 08:30 до 
Обочук Оксана Анатоліївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 54051, Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, вул. Бели Куна, буд. 25) спра-
ва № 488/367/17, суддя Нечепоренко Л. М.

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

Роменський міськрайонний суд Сум-
ської обл. (адреса суду: 42000, Сумська обл.,  
м. Ромни, вул. Леніна, 12) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  13.09.2017 о 15:30 до Нергеш 
Руслан Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 42000, Сумська обл., Роменський р-н, 
с. Левондівка, вул. Гагаріна, буд. 39) справа  
№ 585/1674/17, суддя Яковець О. Ф.

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

Котовський міськрайонний суд Одесь-
кої обл. (адреса суду: 66300, Одеська обл.,  
м. Котовськ, пров. Спортивний, 1-а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  01.11.2017 о 14:00 
до Мартінович Оксана Олексіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 66302, Одеська обл., 
м.Котовськ, вул. Ломоносова, буд. 21) спра-
ва № 505/224/17, суддя Нікітішин В. П.

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

Пологівський районний суд Запорізької 
обл. (адреса суду: 70600, Запорізька обл.,  
м. Пологи, вул. М.Горького, 28) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  08.09.2017 о 08:00 до Хі-
ценко Артем Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 70600, Запорізька обл., 
м. Пологи, пров. Ювілейний, буд. 28) справа  
№ 324/631/17, суддя Кацаренко І. О.

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

Зміївський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 63400, Харківська обл., м. Змі-
їв, вул. Леніна, 6) викликає відповідача за 
позовом ПАТ Акцентбанк про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  08.09.2017 о 13:00 до Сосюра Сер-
гій Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 63432, Харківська обл., Зміївський 
р-н, с. Зідьки, вул.Соснова, буд. 2) справа  
№ 621/1352/17, суддя Овдієнко В. В.

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

Приазовський районний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 72400, Запорізька обл., смт Приазовcьке, вул. 
Пушкіна, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 13.09.2017 о 09:30 до Яцюх Дмитро Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72443, Запорізька 
обл., Приазовський р-н, с. Новопокровка, вул. Миру, 
буд. 10) справа № 325/784/17, суддя Апалькова О. М.

 08.09.2017 о 14:30 до Каір Анатолій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72401, Запорізька 
обл., смт Приазовське, вул. Кірова, буд. 147) справа  
№ 325/963/17, суддя Апалькова О. М.

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

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Лені-
на, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

13.09.2017 о 09:30 до Фомченкова Юлія Григорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чернігівська 
обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. Рибалка, буд. 1, 
кв.1) справа № 734/2369/17, суддя Соловей В. В.

15.09.2017 о 09:45 до Жеманова Катерина Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17001, Чернігівська 
обл., смт Козелець, вул. Розумовських Сім’ї, буд. 41) 
справа № 734/2443/17, суддя Соловей В. В.

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

Хмельницький міськрайонний суд (адреса су-
ду: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Те-
атральна, 54) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

 22.09.2017 о 09:00 до Адамович Олег Леонідович 
(останнє відоме місце реєстрації: 29019, Хмельниць-
ка обл., м. Хмельницький, вул. М. Рибалка, буд. 49, 
кв. 59) справа № 686/10488/17, суддя Мороз В. О.

 14.09.2017 о 09:30 до Зайонц Петро Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмельниць-
ка обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 11, кв. 
90) справа № 686/10003/17, суддя Мороз В. О.

 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Краснокутський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 62002, Харківська обл., м. Красно-
кутськ, вул. Карла Маркса, 15) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 12.09.2017 о 10:25 до Літвінов Сергій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 62002, Харківська 
обл., смт Краснокутськ, вул. Основ’янська, буд. 38) 
справа № 627/430/17, суддя Каліберда В. А.

 12.09.2017 о 10:45 до Линник Алла Єгорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 62002, Харківська 
обл., смт Краснокутськ, вул. Червоних партизан, буд. 
2) справа № 627/187/17, суддя Каліберда В. А.

 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q80142b16705
Автомобіль FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA, реєстраційний номер ВН2214ЕЕ, рік випуску 2012, 
об’єм двигуна 1,4, тип пального бензин, номер кузова ZFA26300009167947 та інші основні за-
соби у кількості 3 од.

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

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 08.09.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 22.09.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 06.10.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 23.10.2017
П’яті відкриті торги (аукціон)- 06.11.2017
Шості відкриті торги (аукціон)- 20.11.2017
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 04.12.2017
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 18.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-imexbank/18892-08092017-23

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціон) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
на електронному торговельному майданчику ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАБ ЮА»

Номер лота Q83763b16951
Коротка назва лота/номер кредитного  
договору:

Право вимоги за кредитним договором № 508
Право вимоги за кредитним договором № 187
Право вимоги за кредитним договором № 113/2007

Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: Перші відкриті торги (аукціон) – 19.09.2017

Другі відкриті торги (аукціон) – 03.10.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 18.10.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 01.11.2017

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

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

Посилання на оголошення про проведення аукціону розміщене 
на веб-сайті Фонду http://www.torgi.fg.gov.ua/144793

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвину-
ваченого Шаповаленка Віктора Вікторовича, 12.04.1956 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: вул. Героїв 
Сталінграда, 53, кв. 62, м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10 годині 00 хвилин 15 вересня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського 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 моменту опу-
блікування даного оголошення обвинувачений вважається 
належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обви-
нувачену Тимошенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: вул. Пав-
ленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 15 вересня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
лосіївського 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 моменту опу-
блікування даного оголошення обвинувачена вважається 
належним чином ознайомлена з його змістом.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької обл. 
(адреса суду: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 
вул. Сагайдачного, 1/30) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

08.09.2017 о 10:00 до Буга Олег Валерійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 
вул. Коцюбинського, буд. 68, кв. 3) справа № 138/1100/17,  суд-
дя Цибульський О. Є.

08.09.2017 о 10:30 до Чорний Олександр Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 24000, Вінницька обл., м. Моги-
лів-Подільський, просп. Незалежності , буд.277, кв. 29) справа  
№ 138/1042/17, суддя Цибульський О. Є.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Святошинський районний суд м. Києва 
(вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розгля-
дом справи Гонцовської В. С. до Рафаль-
ської Ж. В., Рафальської А. О., третя осо-
ба: ССД Святошинської РДА у м. Києві про 
усунення перешкод та вселення викликає 
як відповідачів Рафальську Жанну Вікто-
рівну та Рафальську Анастасію Олексан-
дрівну у судове засідання на 22.11.2017 р. 
об 11 год. 20 хв. та повідомляє, що в ра-
зі неявки справа буде розглянута у їх від-
сутності.

Суддя Ул’яновська О.В.
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оголошення

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

16 серпня 2017 року Краснокутським районним 
судом Харківської області було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі № 627/447/17 за позовом 
сільськогосподарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Нива» до Алавердян Светік Кара-
петівни, Худабахшян Терміне Мартинівни, Худабах-
шян Арутюн Мартиновича, третя особа, що не заяв-
ляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Китчен-
ківська сільська рада Краснокутського району Хар-
ківської області про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловим приміщен-
ням, згідно якого позовні вимоги задоволено.

Копію заочного рішення Краснокутського район-
ного суду Харківської області можна отримати в 
канцелярії суду за адресою: вул. Охтирська, № 15,  
смт Краснокутськ, Харківська область.

Суддя В. А. Каліберда

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Погребняка Олексія Станіславовича, 

24.07.1980 року народження, (останнє відоме місце 

проживання: Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул. 

Л. Павличенко, 5), у вчиненні злочину, передбачено-

го ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-

ня, яке відбудеться 12 вересня 2017 року о 09 год. 30 

хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхід-

но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-

міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-

го, 5-В, каб. 27.

Суддя Р. Я. Вінтоняк

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гонтара Віктора Івановича, 03.10.1962 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста,  
53-А, кв. 9) у підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні № 42016000000002407 за  
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 14 вересня 
2017 року в 09.30 годин в приміщенні Деснянського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Ма-
яковського, 5-В, зал судових засідань № 2, під голо-
вуванням судді Броновицької О. В.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Германовича, 
19.04.1966 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 22.08.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016010000000184 відносно Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 
15.09.2017 р. о 09.30 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Жашківський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача: Жук Ла-
рису Миколаївну, зареєстровану по вул. Садова, 24, 
м. Жашкова, Черкаської області, у справі за позовом 
Жук Олександра Павловича про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житловим 
приміщенням.

Судове засідання відбудеться 14 вересня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в приміщенні Жашківського ра-
йонного суду за адресою: вул. Благовісна, 8, м. Жаш-
ків, Черкаської області.

В разі неявки відповідачки в судове засідання та 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за її відсутності на підставі наявних до-
казів.

Суддя Ю. Д. Коцюбинська

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесніченка 
Вадима Васильовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 22014000000000510 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 15 вересня 2017 року о 14 
год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 
31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинуваченого Крючкова Ігоря Ігоровича, 
31.01.1974 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пав-
ленко, 2) у підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 42016000000002403 за ст. 111  
ч. 1 КК України, яке відбудеться 14 вересня 2017 ро-
ку в 09.15 годин в приміщенні Деснянського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-В, зал судових засідань № 2, під головуван-
ням судді Броновицької О. В.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степановича, 
18.10.1961 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 11.11.2016 р. до ЄРДР за 
№ 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степа-
новича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 
15.09.2017 р. о 10.30 год. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Ки-
їв-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійснен-
ні судового засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження. Обвинувачений Немодрук Ігор 
Володимирович 14.08.1965 року народження, заре-
єстрований: Одеська область, м. Роздільна, пров. 
Шкільний, буд. 22, кв. 5 відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання, 
що відбудеться 13.09.2017 року о 15 годині 00 хви-
лин до зали судових засідань № 107 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винуваченого.

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

Суддя Пислар В. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Лемешко Аллу Сергіївну, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 вересня 2017 року об 11.30 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 ка-
бінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Котлярову Олену Леонідівну, що обви-
нувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судовому засідання 
яке відбудеться 15 вересня 2017 року об 11.00 го-
дині, в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва, за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Апеляційний суд Полтавської області викликає 
Каннінгем Ольгу Геннадіївну (остання відома адре-
са проживання: 36029, м. Полтава, вул. М’ясоєдова, 
2А, кв. 2), як відповідача, щодо розгляду апеляційної 
скарги представника Каннінгем Джона Девіда — Ле-
люк Анни Миколаївни на рішення Київського район-
ного суду м. Полтави від 25 липня 2017 року по спра-
ві за позовом Каннінгем Джона Девіда до Каннінгем 
Ольги Геннадіївни про визнання шлюбу, укладеного 
без наміру створити сім’ю, недійсним.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 19 
вересня 2017 року у приміщенні Апеляційного суду 
Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Со-
борності, 24.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки спра-
ва буде розглянута за вашої відсутності. Сторона по 
справі зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки у судове засідання.

Суддя Кривчун Т. О.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 16.08.2017 р. по цивільній справі 
№ 417/4069/17 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Ведменко Оксани Валенти-
нівни, Ведменка Валентина Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором ухва-
лено заочне рішення, позовні вимоги задоволено по-
вністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, 
що заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного 
рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

Обухівський районний суд Київської області по 
цивільній справі № 2-1111/17 за позовом Мусієнко 
Ксенії Валеріївни до Корнієць Станіслава Дмитрови-
ча про позбавлення батьківських прав, стягнення алі-
ментів, третя особа: Орган опіки та піклування вико-
навчого комітету Обухівської міської ради Київської 
області, викликає до суду як відповідача Корнієць 
Станіслава Дмитровича на 18 вересня 2017 року о 09 
год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Кравченка М. В. в приміщенні суду, що розта-
шоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2) розглядає цивільну справу за позовною заявою 
Волкової Людмили Іванівни до Волкова Ярослава 
В’ячеславовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням. 
Відповідач по справі Волков Ярослав В’ячеславович, 
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Миколаївка, вулиця Миру, будинок № 16, 
квартира № 52, викликається на 19 вересня 2017 ро-
ку на 09 годину 00 хвилин до Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області (Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає: Мільченка Дениса Воло-
димировича (останнє відоме місце його проживан-
ня: 39600, м. Кременчук, квартал 297, буд. 7, кв. 59), 
як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
за позовом Сайка Олександра Йосиповича до Міль-
ченка Дениса Володимировича про стягнення без-
підставно набутих грошових коштів.

Судове засідання відбудеться 22 вересня 2017 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі 
неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Рожнова Максима Сергійовича, Кличова Іго-
ря Миколайовича, як відповідачів у цивільній справі 
№ 426/12501/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Рожнова Максима Сергійовича, Кли-
чова Ігоря Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за договором про іпотечний кредит в судове 
засідання, яке відбудеться 22 вересня 2017 року об 
11.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд про-
веде розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Обухівський районний суд Київської області по 
цивільній справі № 2-1223/17 за позовом Григоро-
вич Анни Миколаївни до Григоровича Олександра 
Володимировича, третя Державна міграційна служ-
ба України, орган реєстрації місця проживання Укра-
їнська міська рада про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням, викликає в судове засідання як відповідача Гри-
горовича Олександра Володимировича на 11 годин 
30 хвилин 04 жовтня 2017 року.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Зінченко О. М. в приміщенні Обухівського ра-
йонного суду Київської області, що розташоване за 
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 
20.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута в його відсутність на підставі на-
явних у справі доказів.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 

викликає Лєпкову Олену Володимирівну, 01.07.1974 

року народження, в судове засідання на 20 вересня 

2017 року на 08 год. 50 хв., як відповідача по цивіль-

ній справі за позовом Публічного акціонерного това-

риства комерційний банк «Приватбанк» до Лєпкової 

Олени Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухів-

ського міськрайсуду за адресою: Сумська область, 

м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30, кабінет № 6, 

суддя Усенко Л. М.
У разі вашої неявки справа буде розглядатися за 

відсутності відповідача.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Горбань Валентину Василівну, 18.06.1959 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання АР 
Крим, м. Саки, вул. Набережна, 5, кв. 74) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 12 вересня 2017 року о 09 год. 
00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голо-
вуванням судді Зубця Ю.Г. (зал судового засідання № 5  
каб. 29).

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Ю. Г. Зубець

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Шепелева Олександра Олександрови-
ча, 04.07.1970 року народження, зареєстрованого в 
м. Донецьк, проспект Комсомольський, 17, кв. 37, 
проживаючого в м. Києві, вул. Панфіловців, 27, в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні № 42014100000000771 
за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України на 
10.00 годину 13 вересня 2017 року в приміщенні су-
ду на пр. Маяковського, 5-В, в м. Києві, кабінет № 7, 
під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до су-
ду є обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, 
або інший документ, що посвідчує особу. У разі неяв-
ки обвинуваченого в суд дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 21.03.2017 року у справі № 319/7/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Порохні В. М у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Порохню Володимира Ми-
колайовича, який народився 13.11.1978 року у м. Сніжне До-
нецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека, 12, 
кв. 25, м. Сніжне, Донецької області, проживаючого за адре-
сою: вул. Брюсова, 17, кв. 11, м. Сніжне, Донецької облас-
ті, до Куйбишевського районного суду Запорізької області, 
який розташований за адресою: 71001, Запорізька область, 
смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел.(06147)21358 як об-
винуваченого для участі у судовому засіданні кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 22016050000000206 від 29.09.2016 року, 
що відбудеться о 14.30 год. 21 вересня 2017 року в залі за-
сідань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 20.03.2017 року у справі № 319/85/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Хілуху Валерія Павлови-
ча, який народився 19.01.1991 року у с. Клубочин Ківерців-
ського району Волинської області, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці, Волинської облас-
ті до Куйбишевського районного суду Запорізької області, 
який розташований за адресою: 71001, Запорізька область, 
смт Більмак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як об-
винуваченого для участі у судовому засіданні кримінально-
го провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, 
що відбудеться о 09.30 год. 26 вересня 2017 року в залі за-
сідань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, Приазовський район, смт При-
азовське, вул. Пушкіна, 5, тел.(06133) 22160), ви-
кликає Діденка Дмитра Сергійовича, 30.05.1986 р.н.,  
зареєстрованого за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Костюшка, б. 45, та Михай-
ленка Юрія Олександровича, 25.12.1978 р.н, зареє-
строваного за адресою: Чернігівська область, Короп-
ський район, с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як обвину-
вачених; у підготовче судове засідання, призначене 
на 03 жовтня 2017 року о 10.00 год., по криміналь-
ному провадженню № 22014050000000423 за обви-
нувальним актом відносно Діденка Д. С., Михайлен-
ка Ю. О., які обвинувачуються у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, в якому ваша участь 
є обов’язковою. Колегія суддів: головуючий суддя 
Васильцова Г. А., судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.
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оголошення

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судо-
ве засідання Хамфрі Угвуруко (який проживає в м. Суми, 
вул. Замостянська, буд. 7, гурт. № 3, кімн. № 227), Она-
угхара Обінна Прінц (який проживає в м. Суми, вул. За-
мостянська, буд. 7, гурт. № 3, кімн. 227), Угвуроко Вера-
лін (яка проживає в м. Суми, вул. Металургів, буд. 24, кв. 
57), як відповідачів по цивільній справі за позовом На-
умка Романа Федоровича до Хамфрі Угвуруко, Онаугха-
ра Обінна, Угвуроко Валеріана про стягнення боргу. Су-
довий розгляд справи призначено на 14.09.2017 року об 
11.00 год. Прошу з’явитися до суду на вказаний час за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових 
засідань № 12.

Суддя В. І. Костенко

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області від 25.04.2017 року призначено судове засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження по кри-
мінальному провадженню відносно Полторацької Ірини Іва-
нівни, яка обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 10.00 год. 02 жовтня 2017 p., на 10.00 
год. 06 жовтня 2017 р.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька Ірина 
Іванівна. Судове засідання відбудеться 02 жовтня 2017 року 
о 10.00 год., 06 жовтня 2017 року о 10.00 год. в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 303.

Суддя Троценко Т. А.

Деражнянський районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє Можарова Валерія Вікторовича 
про те, що 03 жовтня 2017 року об 11 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду по вул. Миру, 43 в м. Дераж-
ня Хмельницької області буде розглядатися справа 
за позовом Щур Ольги Геннадіївни до Можарова Ва-
лерія Вікторовича про стягнення аліментів. В разі не-
явки відповідача на вказану дату розгляд справи бу-
де проведено за його відсутності.

Суддя О. С. Дворнін

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 
хвилин 13 вересня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвину-
вачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 ро-
ку народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 07 жовтня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов
Славутицький міський суд Київської області ви-

кликає Карадек Жан як відповідача у цивільній спра-
ві № 377/395/17; П № 2/377/185/17 за позовом Кар-
пеко (Грищенко) Наталії Миколаївни до Карадек Жан 
про визнання права власності на частину кварти-
ри за набувальною давністю у судове засідання на 
21.09.2017 року об 11 годині 00 хвилин. Судове за-
сідання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 2, 
суддя Малишенко Т. О. Одночасно пропонуємо Ка-
радек Жан отримати у суді копію позовної заяви з 
додатками.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Іваненка 
Андрія Олеговича у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3  
ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як обвинувачений викликається Іваненко Андрій 
Олегович, 26.06.1983 р.н., в підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 15 год. 00 хв. 25 вересня 
2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізь-
ка область.

Суддя Морока С. М.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Білецького Бориса Георгійовича, 
останнє відоме місце проживання: Росія, м. Санкт-
Петербург, вул. Парашутна, 39/4, в судове засідання, 
яке відбудеться 14 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
під головуванням судді Антонюк В. В. (зал с/з № 26, 
вул. Грушевського,17, м. Вінниця), у цивільній спра-
ві № 127/15629/17 за позовом Білецької Ганни Сергі-
ївни до Білецького Бориса Георгійовича про припи-
нення права на частку у спільній частковій власнос-
ті, у разі неявки справа буде розглянута без участі 
відповідача.

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає у судове засідання Демка Зеновія Степанови-
ча, зареєстрованого за адресою: м. Борислав, вул. 
Тустановицька, 8а, як відповідача у цивільній справі 
за позовом Олеарчик Віри Василівни до Демка Зено-
вія Степановича, треті особи, які не заявляють само-
стійних вимог: Демко Галина Зенонівіївна, Демко Лі-
дія Здіславівна про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням об 
11 год. 30 хв. 26.09.2017 р. (за адресою: м. Борислав, 
вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Демка Зеновія Степановича 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Т. Слиш
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-

ївської області викликає в судове засідання як від-
повідача гр. України Кузьмича Вячеслава Петровича 
19.04.1981 року народження, останнє відоме місце 
реєстрації проживання: Рівненська область, Рокит-
нівський район, с. Березове, вул. Гагаріна, 75 у спра-
ві за позовом Кузьмич Наталії Василівни до Кузьми-
ча Вячеслава Петровича про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини о 09.30 год. 29 ве-
ресня 2017 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд 
розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи 
доказів.

Суддя Рева О. І.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року наро-
дження, в судове засідання у кримінальному прова-
дженні № 1-кп/331/311/2017 за обвинуваченням Гри-
ши Ірини Вікторівни у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 18.09.2017 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, 
вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області 
(11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновсько-
го, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає в судо-
ве засідання у цивільній справі: № 279/2118/17 на 09.00 годину 
19.09.2017 року, як відповідача Кузьменка Ігоря Володимирови-
ча, 27.03.1962 року народження, для розгляду справи за позовом 
Островської Ольги Ігорівни до Кузьменка Ігоря Володимировича 
про усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням, 
шляхом визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа 
буде розглянута за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Невмержицька

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-486/17 за позовом Леоненко Олени 
Володимирівни до Курандіна Олексія Юрійовича, Шведа 
Михайла Романовича про витребування майна з чужого 
незаконного володіння, викликає до суду як відповіда-
ча Курандіна Олексія Юрійовича на 18 вересня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Кравченка М. В. в приміщенні суду, що розташоване за 
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність на підставі наявних у справі доказів.

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

Во Тхі Тхань Хионг, який мешкає в місті Хар-
кові, по проспекту П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, буди-
нок 61-В, квартира 39. Доводжу до вашого відо-
ма, що 21 червня 2017 року було відступлено пра-
во грошової вимоги за Кредитним Договором 
№014/1537/82/100184 від 09 червня 2008 р. та дого-
вором іпотеки №014/1537/82/100184/1 від 09 черв-
ня 2008 р. (з усіма додатковими договорами та уго-
дами до нього). Я, Прокопчук Євгеній Володимиро-
вич, набув статусу «Іпотекодержателя», тому прошу 
Вас виконати свої зобов’язання за Кредитним Дого-
вором №014/1537/82/100184 від 09 червня 2008 р. 
у 30-денний строк з дня публікації цього оголошен-
ня. Погашення заборгованості здійснювати на ко-
ристь — Прокопчука Євгенія Володимировича за 
наступними реквізитами: ІПН 2400420171, рахунок 
№26251104800303 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. 
Призначення платежу: Погашення заборгованості за 
Кредитним Договором №014/1537/82/100184 від 09 
червня 2008 р.

Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не 
буде виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель 
— Прокопчук Євгеній Володимирович вправі розпо-
чати процедуру звернення стягнення на предмет іпо-
теки, а саме: реєстрацію права власності на пред-
мет іпотеки — двохкімнатну квартиру №39(тридцять 
дев’ять), яка знаходиться в місті Харкові по проспек-
ту П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, будинок 61-В (шістдесят 
один літера «В»).

Гончарова Ганна Захарівна, Талибова Вален-
тина Анатоліївна, Талибов Агагулу Габі-Огли, які 
мешкають у місті Харкові, по вулиці 12-го Квіт-
ня, будинок 36, квартира 71. Доводжу до вашо-
го відома, що 29 червня 2017 року було відступле-
но право грошової вимоги за Кредитним Догово-
ром №014/1422/82/89715 від 20 липня 2007 р. та до-
говором іпотеки №014/1422/82/89715/1 від 20 липня 
2007 р. (з усіма додатковими договорами та угода-
ми до нього). Я, Прокопчук Євгеній Володимирович 
набув статусу «Іпотекодержателя», тому прошу Вас 
виконати свої зобов’язання за Кредитним Договором 
№014/1422/82/89715 від 20 липня 2007 р. у 30-денний 
строк з дня публікації цього оголошення. Погашен-
ня заборгованості здійснювати на користь Прокоп-
чука Євгенія Володимировича за наступними рекві-
зитами: ІПН 2400420171, рахунок №26251104800303 
у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Призначення платежу: 
Погашення заборгованості за Кредитним Договором 
№014/1422/82/89715 від 20 липня 2007 року.

Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не 
буде виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель 
— Прокопчук Євгеній Володимирович вправі розпо-
чати процедуру звернення стягнення на предмет іпо-
теки, а саме: реєстрацію права власності на предмет 
іпотеки – двокімнатну квартиру №71 (сімдесят один), 
яка знаходиться в місті Харкові, вулиця Дванадцято-
го Квітня, будинок №36(тридцять шість).

Нгуєн Ван Тхань, який мешкає в місті Харкові, по 
проспекту Ювілейний, будинок 61-В, квартира 56. До-
воджу до вашого відома, що 27 липня 2017 року бу-
ло відступлено право грошової вимоги, за Кредитним 
Договором №014/0074/74/84314 від 06 березня 2007 
року, та договором іпотеки 014/0074/74/84314/1 від 
06 березня 2007 р. (з усіма додатковими договора-
ми та угодами до нього). Я, Прокопчук Євгеній Во-
лодимирович, набув статусу «Іпотекодержателя», то-
му прошу Вас виконати свої зобов’язання за Кредит-
ним Договором №014/0074/74/84314 від 06 берез-
ня 2007 р. у 30-денний строк з дня публікації цьо-
го оголошення. Погашення заборгованості здійсню-
вати на користь Прокопчука Євгенія Володимиро-
вича за наступними реквізитами: ІПН 2400420171, 
рахунок №262033142925 в АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», МФО 380805. Призначення платежу: По-
гашення заборгованості за Кредитним Договором 
№014/0074/74/84314 від 06 березня 2007 р.

Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не 
буде виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель – 
Прокопчук Євгеній Володимирович вправі розпочати 
процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, а 
саме: реєстрацію права власності на предмет іпотеки 
— трьохкімнатну квартиру №56 (п’ятдесят шість), яка 
знаходиться в місті Харкові по проспекту Ювілейно-
му, будинок 61-В (шістдесят один літера «В»). 

Дінь Тхі Оань, який мешкає в місті Харкові по ву-
лиці Гарібальді, будинок 4 (гуртожиток). Доводжу до 
вашого відома, що 21 червня 2017 року було відсту-
плено право грошової вимоги за Кредитним Догово-
ром №014/0074/74/85539 від 05 квітня 2007 р. та до-
говором іпотеки №014/0074/74/85539/1 від 05 квітня 
2007 р. (з усіма додатковими договорами та угода-
ми до нього). Я, Прокопчук Євгеній Володимирович, 
набув статусу «Іпотекодержателя», тому прошу Вас 
виконати свої зобов’язання за Кредитним Договором 
№014/0074/74/85539 від 05 квітня 2007 р. у 30-денний 
строк з дня публікації цього оголошення. Погашення 
заборгованості здійснювати на користь — Прокоп-
чука Євгенія Володимировича за наступними рекві-
зитами: ІПН 2400420171, рахунок №26251104800303 
у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Призначення платежу: 
Погашення заборгованості за Кредитним Договором 
№014/0074/74/85539 від 05 квітня 2007 р.

Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не 
буде виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель – 
Прокопчук Євгеній Володимирович вправі розпочати 
процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, а 
саме: реєстрацію права власності на предмет іпотеки 
— двохкімнатну квартиру №107(сто сім), яка знахо-
диться в місті Харкові по проспекту П’ятдесятиріччя 
ВЛКСМ, будинок 61-В(шістдесят один літера «В»). 

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіїв-
на, 08.01.1988 р.н, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Торез (нині м. Чистяко-
ве), вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазов-
ського районного суду Запорізької області (за адре-
сою: Запорізька область, Приазовський район, смт 
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), 
для участі у судовому засіданні на 14.00 годину 27 
вересня 2017 року, у кримінальному провадженні  
№ 22014050000000451 щодо обвинувачення Ко-
лесникової Г. Г. у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Справа розглядатиметься у 
складі колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., 
суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвину-
ваченої в судовому засіданні є обов’язковою. Наслід-
ками неприбуття обвинуваченої за викликом без по-
важних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно ст. ст. 139, 323 КПК України, — є на-
кладення грошового стягнення, примусовий привід, а 
також здійснення спеціального судового проваджен-
ня у відсутності обвинуваченої. З моменту опубліку-
вання повістки про виклик у газеті «Урядовий кур’єр» 
обвинувачена вважається належним чином ознайом-
лена з її змістом.

Обвинувачена Колесникова Г. Г. повідомляється 
про те, що 10 серпня 2017 року вказаним судом по-
становлена ухвала про призначення судового розгля-
ду даного кримінального провадження, копія якої на-
діслана захиснику Поліщуку О. А.

Апеляційний суд Черкаської області викликає в судове за-
сідання як відповідачів Хорошковського Валерія Івановича, 
Дишлюк Надію Миколаївну, Дишлюка Сергія Олександрови-
ча, Литвин Тамару Василівну, Марченка Миколу Сергійови-
ча, Покотило Катерину Григорівну, Рудь Олександра Олексі-
йовича, Северина Василя Івановича, Семенюк (Маркушеву) 
Людмилу Іванівну, Шпака Вадима Сергійовича, Шпак Вален-
тину Іванівну, Шпака Володимира Петровича, Шпак Ніну Да-
видівну, Шпак Раїсу Іванівну, Шпака Сергія Петровича, Шпак 
Тетяну Юріївну та представника Канівської районної дер-
жавної адміністрації Черкаської області по цивільній справі  
№ 697/2434/16-ц (22-ц/793/932/17) за позовом заступни-
ка прокурора Черкаської області в інтересах держави в осо-
бі Кабінету Міністрів України та Черкаської обласної держав-
ної адміністрації до Канівської районної державної адміні-
страції Черкаської області, Хорошковського Валерія Іванови-
ча, Дишлюк Надії Миколаївни, Дишлюка Сергія Олександро-
вича, Литвин Тамари Василівни, Марченка Миколи Сергійо-
вича, Покотило Катерини Григорівни, Рудь Олександра Олек-
сійовича, Северина Василя Івановича, Семенюк (Маркушеви) 
Людмили Іванівни, Шпака Вадима Сергійовича, Шпак Вален-
тини Іванівни, Шпака Володимира Петровича, Шпак Ніни Да-
видівни, Шпак Раїси Іванівни, Шпака Сергія Петровича, Шпак 
Тетяни Юріївни про визнання розпорядження недійсним та 
витребування земельної ділянки вартістю 2 945 984 грн.

Засідання відбудеться 03 жовтня 2017 року о 10 год. 00 
хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Верхня 
Горова, 29.

Явка обов’язкова. У випадку неявки справа розглядати-
меться без участі відповідачів.

Суддя О. В. Карпенко

Лє Сі Сон, який мешкає в місті Харкові, по вулиці 
Академіка Павлова, будинок 140, квартира 531. До-
воджу до вашого відома, що 12 червня 2017 року бу-
ло відступлено право грошової вимоги за Кредит-
ним Договором №014/1537/74/99667 від 16 травня 
2008 р. та договором іпотеки №014/1537/74/99667/1 
від 16 травня 2008 р. (з усіма додатковими догово-
рами та угодами до нього). Я, Прокопчук Євгеній Во-
лодимирович набув статусу «Іпотекодержателя», то-
му прошу Вас виконати свої зобов’язання за Кредит-
ним Договором №014/1537/74/99667 від 16 трав-
ня 2008 р. у 30-денний строк з дня публікації цього 
оголошення. Погашення заборгованості здійснюва-
ти на користь — Прокопчука Євгенія Володимирови-
ча за наступними реквізитами: ІПН 2400420171, раху-
нок №26251104800303 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. 
Призначення платежу: Погашення заборгованості за 
Кредитним Договором №014/1537/74/99667 від 16 
травня 2008 р.

Звертаємо Вашу увагу, що якщо дана вимога не 
буде виконана у вказаний строк, Іпотекодержатель – 
Прокопчук Євгеній Володимирович вправі розпочати 
процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, 
а саме: реєстрацію права власності на предмет іпо-
теки — трикімнатну квартиру №531(п’ятсот тридцять 
один), яка знаходиться в місті Харкові по вулиці Ака-
деміка Павлова, будинок 140 (сто сорок).

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження № 1-кп/761/662/2017 за об-
винуваченням Благодатної Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за  
ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досу-
дових розслідувань № 42016000000002454 від 20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судо-
вий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться о 13 год. 00 хв. 14.09.2017 року у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ. 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. 511.

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

Суддя О. А. Голуб

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Шевченко Ірину Вікторівну, 07.12.1976 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: Україна, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 
Чкалова, 6), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 11 вересня 2017 року о 09 год. 30 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 27.

Суддя Р. Я. Вінтоняк

ПАТ «КЛАСИКБАНК» здійснює безпосередній продаж ювілейних монет, а саме 5 наборів монет 
«Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Замшевий футляр з п’ятьма срібними моне-
тами: 4 номіналом 10 грн. міста проведення чемпіонату Київ, Донецьк, Львів, Харків та номіналом 
20 грн. монета Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012» початкова ціна реалізації на-
бору 3 136,08 грн. з ПДВ.

Ознайомитись з ювілейними монетами, виставленими на безпосередній продаж можна в робочі 
дні за адресою: м. Київ, вулиця Прорізна, 8 з 10.00 до 16.00 години за попередньою домовленістю з 
відповідальним працівником Банку Коваль Андрієм за номером тел. (063) 129-25-49.

Іршавський районний суд Закарпатської області викликає як відповідача Іванка Івана Анатолі-
йовича, 11 січня 1992 року народження (останнє відоме місце реєстрації та проживання: с. Горба-
ні, Козельщинського району, Полтавської області) на 09 год. 20 хв. 14 вересня 2017 року в судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позовом Гусеви (Іванко) Марини Олександрівни до 
Іванка Івана Анатолійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

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

Суддя Даруда І. А.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) 08.09.2017 р. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвинуваченням 
Дегтярьова Геннадія Миколайовича за ст. 191 
ч. 5 КК України. Явка обвинуваченого в судове 
засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В.В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає у судове засідання 
Сліпухова Євгена Вікторовича (який мешкав за адресою: м. Суми, пр. 
Курський, буд. 141), як відповідача по цивільній справі за позовом При-
ватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» до Сліпухо-
ва Євгена Вікторовича про відшкодування затрат по виплаті страхово-
го відшкодування.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити суд. За-
сідання суду відбудеться о 10 год. 19.09.2017 року за адресою: м. Суми, 
вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 5, пов. 2.

Суддя В. Б. Князєв

Котовський міськрайонний суд Одеської області по цивільній справі за по-
зовом Заровнюк Ольги Григорівни до Драчинської Лідії Миколаївни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням викликає до суду як відповідача: Драчинську Лідію Миколаївну.

Судове засідання відбудеться 04 жовтня 2017 року oб 11 годині 30 хв.  
в приміщенні Котовського міськрайсуду за адресою: 66300, Одеська область, 
м. Подільськ, вул. Соборна, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності від-
повідача Драчинської Лідії Миколаївни.

Суддя В. П. Нікітішин

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача, Подгор-
ного Михайла Миколайовича по цивільній справі № 2/756/1836/17 за позо-
вом Шваліковської Лаури Аркадіївни до Подгорного Михайла Миколайови-
ча, Марчук Ольги Анатоліївни про визнання недійсним свідоцтва про реєстра-
цію транспортного засобу СХХ 401575, визнання права власності на автомо-
біль, витребування майна у набувача, розгляд якої призначено на 14.09.2017 р. 
о 09.20 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, суддя Васалатій К.A.
У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя К.А. Васалатій
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оголошення

організатори торгів 

ТБ «ПОЛОНЕКС»

Номер лота: Q80426b16975-Q80426b16979
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19042-20092017-5

ТБ «Біржа.ОНЛаЙН»

Номер лота: Q80526b16980-Q80526b16982
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19068-20092017-7

ТОВ «ДЕржЗаКУПіВЛі.ОНЛаЙН»

Номер лота: Q80626b16983
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19274-20092017-17

ТБ «КаТЕрИНОСЛаВСЬКа»

Номер лота: Q81026b17008-Q81026b17018
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова), земельні ділянки, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19203

ТОВ «НВП «іНФОрМаЦіЙНі ТЕХНОЛОГіЇ»

Номер лота: Q81126b17019-Q81126b17023
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова), основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19223-9739

ТБ «ЦЕНТраЛЬНа УНіВЕрСаЛЬНа ТОВарНа Біржа»

Номер лота: Q81526b17204-Q81526b17206
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19272

ПП «ЕКСПЕрТНЕ аГЕНТСТВО»

Номер лота: Q81626b17207-Q81626b17209
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/19085-20092017-9678

ТОВ «МТ-ТЕХ ВіДОЛ»

Номер лота: Q81726b17210
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19038-20092017-1

ТБ «СТаТУС ЕКСПЕрТ»

Номер лота: Q81826b17211
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19039-20092017-2

ТБ «ПЕрШа УНіВЕрСаЛЬНа Біржа «УКраЇНа»

Номер лота: Q81926b17212-Q81926b17213
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19040-20092017-3

ТБ «іННЕКС»

Номер лота: Q82026b17214-Q82026b17217
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19041-20092017-4

ТБ «КМФБ»

Номер лота: Q82126b17218-Q82126b17221

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19158-20092017-15
ТОВ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b17222-Q82226b17225
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19043-20092017-6
ТБ «УКраЇНСЬКа аГрОПрОМИСЛОВа»

Номер лота: Q82326b17226-Q82326b17230
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19124
ТОВ «МЕрЕжа ПУБЛіЧНИХ аУКЦіОНіВ»

Номер лота: Q82426b17231-Q82426b17234
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/19163-20092017-9787

ТОВ «ЕЛЕКТрОННі ТОрГИ УКраЇНИ»

Номер лота: Q82526b17235-Q82526b17238
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19157-20092017-14
ТОВ «ЗаКУПіВЛі Юа»

Номер лота: Q82626b17239-Q82626b17243
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19123
ЦЕНТраЛЬНа УНіВЕрСаЛЬНа Біржа

Номер лота: Q82726b17244-Q82726b17246
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19159-20092017-16
ТОВ «іТ-КОНТраКТ»

Номер лота: Q82826b17247-Q82826b17249
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19116
ТБ «УНіВЕрСаЛЬНа ТОВарНО-СИрОВИННа Біржа»

Номер лота: Q82926b17250-Q82926b17254
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19155-20092017-12
ТБ «МіжНаЦіОНаЛЬНа УНіВЕрСаЛЬНа ТОВарНО-СИрОВИННа Біржа «ЕПСіЛОН»

Номер лота: Q83026b17255-Q83026b17258
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19154-20092017-11
ТОВ «рЕЦЕНЗіЙНа ПаЛаТа»

Номер лота: Q83126b17259-Q83126b17265
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19149-20092017-10
ТОВарНа Біржа «ПрОЗОра»

Номер лота: Q83226b17266
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

20.09.2017; 04.10.2017; 19.10.2017; 02.11.2017;
16.11.2017; 30.11.2017; 14.12.2017; 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/19148-20092017-8

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

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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 56296 Тираж 19209

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

8..13
12..17 8..13

11..16

8..13
11..16

11..16
19..24

11..16
19..24

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +11  +16 Черкаська  +8  +13  +11  +16
Житомирська +7  +12 +10  +15 Кіровоградська  +9  +14  +13  +18
Чернігівська +8  +13 +11  +16 Полтавська  +9  +14  +13  +18
Сумська +8  +13 +12  +17 Дніпропетровська  +9  +14  +18  +23
Закарпатська +7  +12 +14  +19 Одеська  +11  +16  +19  +24
Рівненська +7  +12 +11  +16 Миколаївська  +10  +15  +19  +24
Львівська +8  +13 +12  +17 Херсонська  +12  +17  +20  +25
Івано-Франківська  +8  +13 +13  +18 Запорізька  +11  +16  +19  +24
Волинська  +7  +12 +12  +17 Харківська  +9  +14  +18  +23
Хмельницька  +7  +12 +11  +16 Донецька  +11  +16  +19  +24
Чернівецька  +8  +13 +13  +18 Луганська  +11  +16  +19  +24
Тернопільська  +8  +13 +12  +17 Крим  +11  +16  +19  +24
Вінницька  +8  +13 +11  +16 Київ +11  +13 +14  +16
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ГРА Й РЕЗУЛЬТАТ. Вирішальний матч — саме так фахівці й 
уболівальники називали відбірний матч чемпіонату світу з футбо-
лу між національними командами України й Туреччини. Шалена 
мотивація українців і неабияка налаштованість на результат спра-
цювали на сто відсотків. Минулої суботи наші хлопці провели най-
кращу гру не лише під орудою Андрія Шевченка, а й мало не за 
останні півтора року.       

Наша збірна відкрила рахунок на 18-й хвилині, коли комбінацію 
за участю Євгена Коноплянки, Артема Кравця й Віктора Ковален-
ка влучно завершив Андрій Ярмоленко. На 42-й хвилині наші за-
били вдруге. Після стрімкого прориву й точного паса Конопоплян-
ки той-таки Ярмоленко технічно розібрався в центрі штрафного 

майданчика, зробивши дубль. Таким чином він довів безпомил-
ковість вибору тренерського штабу збірної та керівництва дорт-
мундської «Боруссії», до лав якої днями влився колишній лідер 
столичного «Динамо». 

У тренера турків Мірчі Луческу були запитання до суддів матчу 
(будемо відвертими, цього разу — небезпідставні), але й румун-
ському фахівцеві довелося визнати: українці перевершили гостей 
у всіх компонентах гри й перемогли цілком заслужено. 

Уже нині на нашу команду чекають міцні ісландці, гру з яки-
ми також оцінюють не інакше, як вирішальну. Втім, це стосува-
тиметься і всіх наступних відбірних матчів команди Андрія Шев-
ченка.       

ФОТОФАКТ

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ДОВГИЙ МЕТР. У Каневі 
завершився II-й міжнародний 
кінофестиваль імені Олек-
сандра Довженка. Цього ро-
ку для участі в ньому надій-
шло 134 заявки з різних ку-
точків України, зокрема з 
Одеси, Кривого Рогу, Дні-
пра, Харкова, Києва, Луцька, 
Львова, Рівного, Кам’янця-
Подільського. Уперше пред-
ставили свої роботи канівські 
митці. До конкурсної програ-
ми ввійшли 34 фільми. 

Канів на три дні, протягом 
яких тривав фестиваль, пере-
творився на кіностолицю, де 
на двох локаціях можна було 
переглянути різноманітні за 
жанром стрічки. Окрім їхньо-
го перегляду, чим букваль-
но жила навколомистецька 
спільнота та гості міста, фес-
тиваль запам’ятався виступа-
ми оригінальних українських 
гуртів, модними дефіле та 
майстер-класами зі сценар-
ної та операторської роботи. 
Гостей фестивалю також за-
прошували на перегляд ви-
ставок відомої канівської 
мисткині Любові Миненко, VII-
го Міжнародного скульптур-
ного симпозіуму та екскур-
сію «Довженківський обрій», 
під час якої гості мали змогу 
оглянути місця, де знімали ві-
домі Довженкові фільми «По-

ема про море», «Вечір напе-
редодні Івана Купала», «Ле-
генда про княгиню Ольгу», 
«Молитва за гетьмана Ма-
зепу» та відвідати будинок, 
у якому мешкала знімальна 
група тощо. У міському Бу-
динку культури презентува-
ли виставку світлин з осо-
бистого архіву митця та ви-
ставку експонатів із кіностудії  
ім. О.Довженка. Також гостей 
кінофестивалю вразив показ 
жіночого одягу, який було ви-
користано під час зйомок ві-
домих українських стрічок, 
та автентичних національних 
весільних убрань із різних ре-
гіонів України. Непереверше-
ні перукарські шедеври пре-
зентували канівчанам у ме-
жах hairshow.

Окрім традиційного показу 
конкурсної програми в місь-
кому Будинку культури та по-
законкурсної, гості кінофес-
тивалю щовечора приходили 
на набережну, де мали наго-
ду насолодитися концертом за 
участю рок-гуртів і поринути 
в ритми танцювальної музики 
на Global Dance Open Air.

У номінації «Ігрове кіно» 
перше місце посів фільм «Од-
ного разу в Одесі» (режисер 
Владек Занковський), який 
отримав також сертифікат від 
компанії Letter to Fest на без-
коштовну подачу свого фільму 
на 20 міжнародних кінофести-
валів.  Серед представлених 
документальних фільмів пе-
ремогу здобула стрічка «У від-
риві» (режисер Сергій Волков, 

Аліна Костонович). У номінації 
«Анімаційний фільм» першою 
стала робота «Мишко та Мі-
сячна Дзвінка — гвинтик для 
дідуся» (а режисер Людмила 
Ткачикові). Відзнаку в спеці-
альній номінації «Фільми про 
АТО» отримала режисер Ка-
терина Стрельченко за кіно-
стрічку «Піски. Лицарі неба». 

Гран-прі цьогорічного між-
народного кінофестивалю 
імені Олександра Довженка 
одержав режисер Олександр 
Биков за роботу «Зсереди-
ни». Він отримав статуетку 
кінофесту та приз у розмі-
рі 12 тисяч гривень від спон-
сора ПАТ «Укргідроенерго». 
Окрім того, грошову премію  
від благодійного фонду «Уро-
жай — громаді» отримав ре-
жисер Євген Козак за фільм 
про Тараса Шевченка.

А Українська громадська 
рада привітала наймолодшо-
го учасника кінофестивалю 
Ірину Давиденко — студент-
ку Канівського коледжу куль-
тури і мистецтв.

Букет вражень від яскравих 
та колоритних заходів фести-
валю надовго залишиться в 
пам’яті його учасників, які з 
нетерпінням чекатимуть на 
зустріч наступного року. Та 
головне, що підтвердив кіно-
форум: українське кіномис-
тецтво живе й стрімко розви-
вається, долаючи нові творчі  
висоти.

Під знаком творчості Олександра Довженка

Родзинкою модного дефіле під час фестивалю став показ 
традиційного весільного вбрання  
з різних регіонів України

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як відповідача Шабдінова 
Ракіне Шукейрівну у цивільній справі за позовом Копиці Олексія Івановича до 
Шабдінова Ракіне Шукейрівни, третя особа: Служба у справах дітей Сумської 
міської ради про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав у су-
дове засідання, яке відбудеться 12.10.2017 року о 09.00 годині за адресою: м. 
Суми, вул. Першотравнева, 12, зал № 16. У разі неприбуття у судове засідання 
відповідача суд може ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів.

Засідання відбудеться 12.10.2017 року о 09.00 год. за адресою: м. Суми, 
вул. Першотравнева, 12, каб. 16.

Суддя М. М. Косолап

Городоцький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32000, 
Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шевченка, 48) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

12.09.2017 о 13:10 до Слабий Сергій Анатолійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 32000, Хмельницька обл., м.Городок, вуд. К. Цеткін, буд. 11, 
кв. 11) справа № 672/815/17, суддя Сакенов Ю. К.

12.09.2017 о 13:30 до Паславський Анатолій Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. Ор-
джонікідзе, буд. 3) справа № 672/762/17, суддя Сакенов Ю. К.

14.09.2017 о 13:30 до Думка Іван Васильович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 32027, Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Кузьмин, вул. Ле-
ніна, буд. 124) справа № 672/739/17, суддя Сакенов Ю. К.

14.09.2017 о 13:30 до Главацький Роман Євгенійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 32008, Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Папірна, 
вул. Шевченка, буд. 6) справа № 672/763/17, суддя Сакенов Ю. К.

13.09.2017 о 13:10 до Плюта Анатолій Вячеславович (останнє відоме 
місце реєстрації: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, пров. Крутий, буд. 
15) справа № 672/761/17, суддя Сакенов Ю. К.

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

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ “ВБР”
Номер лота: Q83617b16652, Q83617b16653, Q82317b16635

Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними договорами та до-
говорами забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/ електронно-
го аукціону:

http.www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону: 13.09.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/ електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота:
http://torgi.fg.gov.ua/144507, http://torgi.fg.gov.
ua/144511, http://torgi.fg.gov.ua/144639 
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