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МЕДИЧНА РЕФОРМА субОтНі зустРіЧі
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За кілька місяців самі 
обиратимемо сімейного лікаря, 
але вторинна і третинна ланки 
працюватимуть за старими 
правилами до 2020 року

Видатна співачка 
Ніна Матвієнко, яка 
недавно відзначила ювілей, 
мріє створити музей пісні 
в батьківській хаті
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Прем’єр-міністр про оптимізацію вартості 
енергоносіїв для країни

Пшениці 
визначили квоти

АПК. Мінагрополітики та учасники зернового ринку визначи-
ли обсяги пшениці для експорту в 2017—2018 маркетингово-
му році, підписавши відповідний додаток до Меморандуму про 
взаєморозуміння між відомством і суб’єктами господарювання 
— експортерами зерна. Про це повідомила на засіданні робо-
чої групи з питань функціонування ринку зерна заступник мі-
ністра Олена Ковальова. З переліку вилучили кукурудзу, жи-
то і ячмінь, бо за цими культурами немає загрози продоволь-
чій безпеці.

Представники Укрзалізниці доповіли про результати експлу-
атації автоматизованої системи управління пересилкою по-
рожніх вагонів та нові тарифи на вантажні перевезення. Окре-
мо йшлося про збільшення обсягів виробництва та експорту 
олійно-жирової продукції з високою доданою вартістю.

Прес-служба відомства інформує, що обсяги пшениці, сумі-
шей пшениці та жита, які можна експортувати у 2017—2018 
маркетинговому році, визначено на рівні 16,5 мільйона тонн. 
Пшениці групи А і Б (І—V класів) — 10,7 мільйона тонн; непро-
довольчої пшениці (VІ клас і некласова) — 5,8 мільйона тонн.

ЦИтАтА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

27,5 млрд доларів  
становив експорт вітчизняних товарів 

за 8 місяців 2017 року. Це на 21,1% 
більше, ніж за аналогічний період торік

 
«Ми в діалозі з МВФ, і наше 

завдання — зробити 
формулу ціни на газ 

справедливою. Нині вона 
потребує опрацювання. 

Ведемо роботу на рівні 
технічних фахівців».
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У Карпатах прокидається 
«білий слон»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

НЕбАЙДуЖістЬ. Український і польський університети 
відновлюють унікальний об’єкт — обсерваторію 
на горі Піп Іван
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документи

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

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

Чигиринський районний суд Черкаської обл. 
(адреса суду: 20900, Черкаська обл., м. Чиги-
рин, вул. П. Дорошенка, 47) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   26.10.2017 о 08:10 до Іваненко 
Анастасія Анатоліївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 20910, Черкаська обл., Чигиринський 
р-н, с. Рацеве, вул. Лесі Українки, буд. 1) справа  
№ 708/849/17, суддя івахненко О. Г.

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

Олександрівський районний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 84000, Донецька обл., смт 
Олександрівка, вул. Шкільна, 1) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  25.10.2017 о 09:30 до Рибал-
ко Наталя Борисівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 84000, Донецька обл., Олександрів-
ський р-н, с. Петрівка Перша, вул. Калініна, буд. 
3) справа № 240/574/17, суддя Шинкаренко А. І.

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

Артемівський міськрайонний суду Донецької 
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає судове доручення російського суду про вру-
чення судових документів Нелепа Олександру 
Сергійовичу по цивільній справі про встанов-
лення батьківства та стягнення аліментів.

Відповідач по справі Нелепа Олександр Сер-
гійович (адреса: Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Тухачевського, буд. 15) викликається на 30 
жовтня 2017 року на 08 год. 10 хв. до суду, кабі-
нет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача, він повинен повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Суркова Геннадія 
Леонідовича (останнє відоме місце реєстрації: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Га-
гаріна, буд. 8, кв. 16) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Державного 
підприємства «Сєвєродонецька теплоелектро-
централь» до Суркова Геннадія Леонідовича про 
стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої 
води, інфляційних нарахувань та трьох процен-
тів річних, яке відбудеться 24.10.2017 року oб 11 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Жуся Сергія Во-
лодимировича (останнє відоме місце проживан-
ня: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Ломоносова, 6/13) у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи № 428/9459/17 за позовом 
Жусь Наталії Вікторівни до Жуся Сергія Володи-
мировича, третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня Сєвєродонецької міської ради, про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд малолітньої дити-
ни за межі України без згоди батька, яке відбу-
деться 30.10.2017 року об 11 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель
Приморський районний суд м. Маріуполя 

(адреса суду: 87525, Донецька обл., м. Маріу-
поль, пр-т Будівельників, 52 а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 26.10.2017 о 09:00 до Бочковська 
Зоя Гнатівна (останнє відоме місце реєстрації: 
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Га-
гаріна, буд. 102) справа № 266/3465/17, суддя  
Митрофанова Е. Г.

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

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
обл. (адреса суду: 74800, Херсонська обл.,  
м. Каховка, вул. Мелітопольська, 172) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться  25.10.2017 о 13:30 
до Чупріна Анастасія Вячеславівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 74800, Херсонська обл.,  
м. Каховка, вул. Луначарського, буд. 6) справа 
№ 658/3444/16-ц, суддя Подіновська Г. В.

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

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Омобоогун-
дже Джеймса Олубобуйі, останнє відоме 
місце проживання: вул. Брацлавська (Ост-
ровського) 48/2, м. Вінниця, в судове за-
сідання, яке відбудеться 25 жовтня 2017 
року о 10 год. 00 хв. під головуванням 
судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушев-
ського, 17, м. Вінниця), у цивільній спра-
ві № 127/17759/17 за позовом Нгозі Узо-
кве до Омобоогундже Джеймса Олубобу-
йі про стягнення коштів, у випадку неявки 
в судове засідання, справа буде розгляну-
та без участі відповідача.

Лещенко Олег Олексійович, останнє відоме 
місце проживання: Дніпропетровська область, 
м. Покров, вул. Г. Чорнобиля, 46/6, викликаєть-
ся до Орджонікідзевського міського суду Дні-
пропетровської області як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом виконавчого комітету По-
кровської міської ради Дніпропетровської об-
ласті до Лещенка Олега Олексійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням у зв’язку 
з відсутністю в ньому понад шість місяців без 
поважних причин. Судове засідання відбудеть-
ся о 10 годині 00 хвилин 27 жовтня 2017 року в 
приміщенні суду за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Торго-
ва, 37. У разі неявки відповідача до суду спра-
ву буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них та доказів.

Суддя Р. М. Гукова

Олександрійський міськрайонний суд 
Кіровоградської області (вул. Першо-
травнева, 30, м. Олександрія, Кірово-
градська область, електронна адреса су-
ду — kovaleva@od.kr.court.gov.ua, суддя 
Ковальова О. Б.) повідомляє, що відпові-
дач Бадюк Тетяна Миколаївна, 04.09.1964 
р.н., викликається на розгляд цивіль-
ної справи № 398/3589/16-ц, проваджен-
ня № 2/398/1976/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Бадюк Тетяни Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором на 12.45 год. 24 жов-
тня 2017 року. У разі неявки відповідача 
до суду буде ухвалено заочне рішення в 
справі у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Доне-
цька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

23.10.2017 об 11:30 до Несмєянов Кирило Андрійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 31) справа  
№ 219/7083/17, суддя Дубовик Р. Є.

27.10.2017 о 13:00 до Коструб Олена Михайлівна (останнє відоме місце реє-
страції: 84551, Донецка обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Толбухіна, буд. 17) 
справа № 219/8681/17, суддя Павленко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85100, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова 157-а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

26.10.2017 о 08:00 до Нікітін Андрій Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 85173, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Червоне, вул. Осипенко, буд. 1, 
кв. 2) справа № 233/829/17, суддя Бєлостоцька О. В.

26.10.2017 о 08:20 до Бочарова Наталя Вікторівна (останнє відоме місце реє-
страції: 85189, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Миколайпілля, вул. Гагарі-
на, буд. 39) справа № 233/1893/17, суддя Бєлостоцька О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Володимирецький районний суд Рівненської області у справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Балух Людмили Миколаївни про стяг-
нення заборгованості викликає в судове засідання, яке відбудеться 26 
жовтня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: 34300, 
Рівненська область, смт Володимирець, вул. Вишнева, 11, відповідачку 
Балух Людмилу Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: с. 
Жовкині Володимирецького району Рівненської області, місце перебу-
вання невідоме.

Відповідачці пропонується з’явитись в судове засідання, надати за-
перечення проти позову та докази, які є в наявності.

Дане оголошення с належним повідомленням відповідачки, в разі її 
неявки справу буде розглянуто у її відсутності, на підставі наявних до-
казів з постановленням заочного рішення.

Суддя Л. В. Закревський

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання як обвинуваченого Терещенка Євгена Олексан-
дрович, 19.05 1990 року народження, уродженця смт Комі-
сарівка Перевальського району Луганської області, українця, 
громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за 
адресою: Луганська область, Перевальський район, смт Ко-
місарівка, вул. Гоголя, 9, кв. 6.

Судове засідання відбудеться 26 жовтня 2017 року о 09 
год. 45 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідача у судове засідання Паєвську Яну Володимирів-
ну у цивільній справі № 433/1391/17 за позовом Паєвсько-
го Романа Івановича до Паєвської Яни Володимирівни про 
розірвання шлюбу на 24 жовтня 2017 року о 08.50 годині 
в приміщенні Троїцького районного суду Луганської облас-
ті за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської 
області.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідача в судове засідання Волкова Вадима Олександро-
вича в справі № 433/1365/17 - 2/433/755/17 за позовом ПАТ 
«Фідобанк» до Волкова Вадима Олександровича про достро-
кове стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 24 жовтня 2017 року о 08 годині 30 
хвилин за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го 
Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Втрачений паспорт 
громадянки України, 

Нікітіної Ірини 
Олександрівни, серія 
МЕ № 873171, від 19 

червня 2008 року, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві, 
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ 
при здійсненні  спеціального досудового розслідування

Рибасу Олександру Костянтиновичу, 18 грудня 1993 р.н., який зареє-
стрований та фактично проживає за адресою: Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Космонавтів, б.15, кв. 77, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися  24, 25 та 26  жовтня 2017 року, у пері-
од часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го відділення (з дис-
локацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 1 Управління  ГУ СБ України 
в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Ковальова С. С., за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А,  
для повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрит-
тя матеріалів досудового розслідування за Вашою участю у кримінально-
му провадженні №22017050000000249 за ознаками злочину, передбаче-
ного ч.1 ст.258-3 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення безпосереднього продажу  

майна АКБ «Новий» 

Рішенням №102 від 11.10.2017 року  

Комітету ФГВФО з питань консолідації  

та продажу активів затверджено умови  

продажу активів АКБ «Новий».  

Детальна інформація щодо майна:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/208-

akb-novyy/23815- 18102017

Нововоронцовський районний суд Херсон-
ської області викликає Кічак Наталію Володими-
рівну, 26.05.1976 року народження як відповіда-
ча по цивільній справі № 660/739/17 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кічак Наталії Володи-
мирівни про стягнення заборгованості, призна-
чену на 14 год. 00 хв. 27 жовтня 2017 року в за-
лі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Ново-
воронцовка Херсонської області. В разі неявки 
справа буде розглядатися за відсутності відпові-
дача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. О. Каневський

Апеляційний суд Волинської області за адресою: 
м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 10 викликає на 10 
год. 00 хв. 02 листопада 2017 року як відповідача 
Кислюк Надію Сергіївну у справі за позовом Кислю-
ка Миколи Володимировича до Кислюк Надії Сергі-
ївни, третя особа: Орган опіки та піклування Рожи-
щенської райдержадміністрації, про позбавлення 
батьківських прав, за апеляційною скаргою пози-
вача Кислюка Миколи Володимировича на рішення 
Рожищенського районного суду Волинської області 
від 05 вересня 2017 року.

У разі неявки зазначеної особи справа буде роз-
глядатися за її відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя Л. Я. Шевчук

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 жовтня 2017 р. № 790 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для розвитку 

електронного урядування у сфері паливно-
енергетичного комплексу

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для розвитку електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплек-
су, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 жовтня 2017 р. № 790

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті Міненерговугіллю за бюджетною програмою «Розвиток електронно-
го урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Міненерговугілля.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на запровадження системи електронного до-
кументообігу, зокрема на придбання засобів обчислювальної техніки та програмно-
го забезпечення.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням поло-
жень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умова-
ми договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних 
робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгал-
терських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти 
приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт 
і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері паливно-енергетичного 
комплексу, та оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстра-
ція, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встанов-
леному законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

8. Міненерговугілля подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну 
узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 жовтня 2017 р. № 746-р 
Київ

Про виділення коштів для проведення аварійно-
відбудовних робіт на об’єктах соціальної сфери,  

які пошкоджені внаслідок стихійного лиха,  
яке сталося 1 липня 2017 р. на території Черкаської 

області
1. Виділити Черкаській облдержадміністрації 9 110,521 тис. гривень для прове-

дення аварійно-відбудовних робіт на об’єктах соціальної сфери, які пошкоджені вна-
слідок стихійного лиха, яке сталося 1 липня 2017 р. на території Черкаської області.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

2. Черкаській облдержадміністрації:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального роз-

витку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із про-
веденням аварійно-відбудовних робіт, передбачених пунктом 1 цього розпоряджен-
ня;

подати до 28 грудня 2017 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-
терству фінансів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства та Державній казначейській службі звіт про використання 
коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Державна регуляторна служба України
повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 02.08.2017 
№ 10 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень 
принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким за-
пропоновано Міністерству охорони здоров’я України внести зміни до наказу Мініс-
терства охорони здоров’я України від 28.11.1997 № 339 «Про вдосконалення систе-
ми профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових 
профілактичних наркологічних оглядів», шляхом виключення з його редакції поло-
жень підпункту 2.1 пункту 2 Наказу № 339 та внести зміни до пункту 2 Інструкції про 
профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, в частині виклю-
чення переліків закладів, що мають право на проведення обов’язкових профілак-
тичних наркологічних оглядів та усунення обмеження щодо здійснення відповідних 
оглядів іншими суб’єктами господарювання.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про не-
обхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає 
виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийня-
то це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення. 

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передба-
чає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого 
було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втра-
тив чинність. 

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо 
якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому цим 
Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять ро-
бочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого 
органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту 
змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів 
державної регуляторної політики вважається виконаним.

Ураховуючи невиконання Міністерством охорони здоров’я України рішення Дер-
жавної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рі-
шення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень 
Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 
28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», повідомляємо, що дію положень підпункту 2.1 пункту 2 Наказу № 
339 та другого, третього і четвертого речень пункту 2 Інструкції про профілактичний 
наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затвердженої цим наказом, зупине-
но з 03 жовтня 2017 року.
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оголошення
УВАГА, НАФТОПРОВІД !

Повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у 
межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, про встановлені об-
меження у використанні таких земельних ділянок.

Філія «Південні магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранснафта» (вул. Ота-
мана Головатого, 16, м. Одеса, 65003, Україна. Цілодобовий телефон диспетче-
ра 800-502-51-20; (048)728-48-55) експлуатує в Дніпропетровській області у Со-
фіївському, Криворізькому, Апостолівському та Широківському районах магі-
стральний нафтопровід (далі МН) «Кременчук – Херсон» діаметром  720 мм за-
гальною протяжністю  траси по області  70 км, в Миколаївській  області у Снігу-
рівському, Баштанському, Жовтневому, Новоодеському,  Миколаївському та Ве-
селинівському  районах  МН «Снігурівка-Одеса», а також в Казанківському, Бе-
резнегуватському та Снігурівському районах МН «Кременчук – Херсон» діаме-
трами  по  720 мм кожний, загальною протяжністю  нафтопроводів  по облас-
ті  217 км, в Херсонській області у Високопільському та Білозерському районах, 
а також у Дніпровському та Суворовському районах м. Херсон МН «Кременчук 
– Херсон» діаметром  720 мм загальною протяжністю  траси по області і місту  
28,6  км, в  Одеській області у Березовському, Комінтернівському, Іванівському,  
Біляївському  районах   МН «Снігурівка-Одеса» діаметром  720 мм, та по Суво-
ровському районі м. Одеса  МН «Снігурівка-Одеса» діаметром  1020 мм, також в  
Березовському, Комінтернівському, Іванівському, Ширяївському, Фрунзенсько-
му, Котовському, Балтському та Кодимському районах МН «Одеса-Броди» діа-
метром 1020 мм, загальною протяжністю  нафтопроводів  по області  399 км, в 
Вінницькій області у Піщанському, Крижопільському, Томашпільському, Туль-
чинському, Шаргородському, Жмеринському та Барському  районах МН «Оде-
са-Броди» діаметром  1020 мм, загальною протяжністю  нафтопроводів  по об-
ласті  160 км, в Хмельницькій області у Деражнянському, Летичівському, Хмель-
ницькому та Волочиському  районах МН «Одеса-Броди» діаметром  1020 мм, за-
гальною протяжністю  нафтопроводів  по області  132 км, в Тернопільській  об-
ласті у Підволочиському, Ланівецькому, Збаразькому, Кременецькому та Зборів-
ському  районах МН «Одеса-Броди» діаметром 1020 мм, загальною протяжніс-
тю  нафтопроводів  по області  75 км, у Львівській області у Бродівському  райо-
ні МН «Одеса-Броди» діаметром 1020 мм, загальною протяжністю  нафтопрово-
дів  по області  31,6 км, які закріплені на місцевості через 1 км та в місцях пово-
ротів розпізнавальними та сигнальними знаками (стовпчиками). Площа, на яку 
поширюються обмеження у використанні земельних ділянок в охоронних зонах 
МН становить біля 40 132 га.

Згідно із Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011 року №3041-VI для 
забезпечення безпечної експлуатації та виключення можливості ушкодження 
об’єктів магістральних нафтопроводів, встановлюються охоронні зони вздовж 
магістральних нафтопроводів з обох боків від їх осі шириною 150 м  для МН 
умовним діаметром  720 мм  та 200 м для МН умовним діаметром  1020 мм. На 
багатониткових магістральних нафтопроводах охоронні зони визначаються від 
осі крайніх магістральних нафтопроводів у розмірі, встановленому для найбіль-
шого умовного діаметра серед всіх ниток.

Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах об’єктів магістральних тру-
бопроводів, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються 
з обмеженнями, встановленими вказаним Законом та іншими нормативно-пра-
вовими актами. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, ви-
бухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, а також всі 
інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 сантиметрів на 
таких земельних ділянках, проводяться лише на підставі письмового погоджен-
ня з підприємствами магістральних трубопроводів. 

До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів магістральних 
трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, належить заборона: 

пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів; 

розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, проти-
ерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних 
трубопроводів від руйнування, а також прилеглі території від аварійного витікан-
ня продукту, що транспортується магістральним трубопроводом; 

переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб знаки закрі-
плення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнува-
ти лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від коро-
зії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші 
складові магістральних трубопроводів; 

кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, 
лотами, волокушами і тралами; 

проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки 
і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож 
вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і огля-
дових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну армату-
ру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телеме-
ханіки магістральних трубопроводів; 

перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магі-
стральних трубопроводів. 

До особливих обмежень, що встановлюються в охоронних зонах об’єктів ма-
гістральних нафтопроводів, залежно від категорії зон безпеки, належать: 

а) у першій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопрово-
дів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також забо-
рон для другої та третьої категорій зон безпеки, забороняється також: 

будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно 
до магістрального нафтопроводу, крім випадків спорудження відомчих техноло-
гічних доріг підприємств магістральних трубопроводів; 

влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також ін-
ших речовин, що спричиняють корозію; 

висаджувати багаторічні насадження; 
зберігати сіно та солому, розміщувати пересувні пасіки; 
б) у другій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопрово-

дів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також забо-
рон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також: 

будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські 
будівлі; 

розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мас-
тильних матеріалів; 

будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські спо-
руди; 

розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадсько-
го транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей; 

будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, 
лісових ділянок, садів, виноградників тощо; 

розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки; 
в) у третій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопрово-

дів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороня-
ється також: 

розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню без пого-
дження з підприємствами магістральних нафтопроводів; 

облаштовувати цвинтарі, скотомогильники; 
переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до ма-

гістральних нафтопроводів. 
Вказані вище обмеження  встановлюються Законом України «Про правовий 

режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лю-
того 2011 року №3041-VI та діють весь період функціонування режимоутворю-
ючого об’єкта. 

Згідно з вказаним Законом підприємства магістральних трубопроводів під час 
виконання капітальних та інших планових робіт з метою забезпечення безаварій-

ної експлуатації магістральних трубопроводів без оформлення речових прав на 
земельні ділянки мають право: 

облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспор-
ту і спеціальної техніки на об’єкти магістральних трубопроводів для їх технічно-
го обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під’їздів, пого-
дженими з власниками або користувачами земельних ділянок; 

копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах 
об’єктів магістральних трубопроводів, для перевірки якості ізоляції об’єктів ма-
гістрального трубопроводу і стану засобів їх електрохімічного захисту від корозії 
та проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної екс-
плуатації об’єктів магістрального трубопроводу, за умови повідомлення про це 
власників або користувачів земельних ділянок не менш як за три дні до почат-
ку робіт та приведення цих земельних ділянок у стан, придатний для подальшо-
го використання за призначенням; 

здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників 
та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх 
осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на ма-
гістральні трубопроводи та з метою захисту лісів без попереднього погодження 
з лісокористувачами та відповідними органами нагляду і контролю. 

Вказані вище обмеження  встановлюються Законом України «Про правовий 
режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лю-
того 2011 року №3041-VI та діють весь період функціонування режимоутворю-
ючого об’єкта. 

Траса нафтопроводу постійно контролюється спеціальними підрозділами 
охорони ПАТ «Укртранснафта».

ПАМ’ЯТАЙТЕ ! Згідно зі ст. 292 Кримінального кодексу України  пошкоджен-
ня чи руйнування магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопро-
водів чи нафтопродуктопроводів, відводів від них, технологічно пов’язаних з ни-
ми об’єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв’язку, сигналіза-
ції, а також незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії 
призвели до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або ство-
рили небезпеку для життя людей, — караються штрафом від ста до тисячі нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк 
до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням 
волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також 
загальнонебезпечним способом, —  караються обмеженням волі на строк до 
п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спри-
чинили загибель людей, інші нещасні випадки з людьми або призвели до ава-
рії, пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків, або вчи-
нені організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від п’яти 
до дванадцяти років.

Шановні громадяни! Магістральний нафтопровід є власністю держави. Поса-
дові особи або громадяни, які виявили пошкодження об’єктів магістральних тру-
бопроводів або вихід (витікання) продукту з нього, зобов’язані негайно повідо-
мити про це підприємство магістральних трубопроводів, центральний орган ви-
конавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту, Міністерство внутрішніх справ України або місцевий орган 
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування. 

При виявленні пошкоджень необхідно негайно повідомляти диспетчеру філії 
за безкоштовним телефоном 08005025120 (цілодобово). 

Про узгодження робіт в охоронній зоні звертатись за адресою: м. Одеса, вул. 
Отамана Головатого, № 16. 

Конкретних власників та користувачів земельних ділянок, територією яких 
проходять МН, буде повідомлено додатково про встановлені обмеження у вико-
ристанні таких земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України.

Адміністрація філії «Південні МН»

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

Хортицький районний суд м. Запоріжжя (адре-
са суду: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т 
Ювілейний, 33) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

26.10.2017 о 09:30 до Златьєв Андрій Дмитрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 69124, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Калнишевського, буд. 14, 
кв. 56) справа № 337/3153/17, суддя Гнатик Г. Є.

30.10.2017 о 09:30 до Краснюк Євгеній Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 69076, Запо-
різька обл., м. Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 
24, кв. 32) справа № 337/3408/17, суддя Гнатик Г. Є.

02.11.2017 о 09:20 до Новіков Олег Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 69017, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, буд. 
19, кв. 74) справа № 337/3410/17, суддя Гнатик Г. Є.

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

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

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 
вул. Ольшанців, 77) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

25.10.2017 о 09:00 до Яригіна Любов Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 57260, Миколаїв-
ська обл., Вітовський р-н, с. Котляреве, вул. Павли-
ка Морозова, буд. 14) справа № 477/1099/17, суддя 
Семенова Л. М.

27.10.2017 об 11:00 до Раступняк Валерій Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 57217, Мико-
лаївська обл., Вітовський р-н, с. Полігон, вул. Тими-
рязєва буд. 12, кв. 8) справа № 477/1045/17, суддя  
Семенова Е. В.

14.11.2017 о 10:00 до Шинкарук Володимир Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 57200, Ми-
колаївська обл., Вітовський р-н, с. Новоруське, вул. 
Матросова, буд. 28) справа № 477/1468/17, суддя  
Козаченко Р. В.

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

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

Зміївський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Лені-
на, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

26.10.2017 о 08:15 до Каландія Ольга Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 63462, Хар-
ківська обл., Зміївський р-н, сел. Донець, вул. Руд-
нєва, буд. 10, кв. 2) справа № 621/1908/17, суддя  
Овдієнко В. В.

26.10.2017 о 08:00 до Лепеха Олександр Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 64701, Хар-
ківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, вул. 
Ціолковського, буд. 66, кв. 42) справа № 621/1911/17, 
суддя Овдієнко В. В.

27.10.2017 о 08:30 до Волков Роман Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 63401, Харківська 
обл., м. Зміїв, пл. Радянська, буд. 10, кв. 4) справа  
№ 621/1121/17, суддя Овдієнко В. В.

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

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

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   31.10.2017 о 14:00 до Разумейко Андрій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 15400, Чернігівська 
обл., Семенівський р-н, м. Семенівка, вул. Шевченка, буд. 
16) справа № 744/877/17, суддя Гнип О. І.

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

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу (адреса суду: 
50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Невська, 
3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  26.10.2017 о 09:30 до Ніздрань Павло Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, м-н Зарічний, буд. 2, кв. 62) справа  
№ 212/4027/17, суддя Борис О. Н.

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.

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  25.10.2017 о 15:45 до Соколова Ольга Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71206, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, с. Верхній Токмак Перший, вул. Зелена, 
буд. 1, кв. 1) справа № 329/842/17, суддя Ломейко В. В.

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

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
26.10.2017 о 16:00 до Сенюра Михайло Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39044, Полтавська обл., Гло-
бинський р-н, с. Опришки, вул. Набережна, буд. 28) справа  
№ 527/1691/17, суддя Левицька Т. В.

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

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 09600, Київська обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 25.10.2017 о 10:00 до Карімова Тетяна Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09601, Київська обл., с. Рокит-
не, вул. Медоварна, буд. 19, кв. 18) справа № 375/1088/17,  
суддя Нечепоренко Л. М.

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

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Кібріка, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться   25.10.2017 о 09:30 до Гавриляк Олександр 
Миронович (останнє відоме місце реєстрації: 56501, Мико-
лаївська обл., м. Вознесенськ, пров. Український, буд. 2а,  
кв. 5) справа № 473/2519/17, суддя Вуїв О. В.

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

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адре-
са суду: 49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект іме-
ні газети «Правда», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   26.10.2017 о 09:00 до Колодій Кате-
рина Олександрiвна (останнє відоме місце реєстрації: 64600, 
Харківська обл., м. Лозова, М-н.  5,  буд. 30, кв. 10) справа  
№ 202/1795/14-ц, суддя Слюсар Л. П.

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.

Снятинський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 78300, Івано-Франківська обл., м. Снятин, май-
дан Січових Стрільців, 56) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  26.10.2017 о 09:45 до Беляє-
ва Тетяна Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 78334, 
Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Потічок) справа  
№ 351/1549/17, суддя Калиновський М. М.

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

Апеляційний суд Кіровоградської області (адреса суду: 
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. В. Пермська, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   26.10.2017 о 10:45 до Арзамасцева Ірина Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кіровоград-
ська обл., м. Олександрія, вул. Дзержинського, буд. 41, кв. 3) 
справа № 22-ц/781/1532/17, суддя Мурашко С. І.

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

Гадяцький районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  26.10.2017 о 15:00 до Гордєєва Людмила Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 37300, Полтавська 
обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, буд. 41, кв. 34) справа 
№ 526/1252/17, суддя Максименко Л. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000001286 (номер спра-
ви №1-кп/243/644/2017) за обвинуваченням Мітру-
щенко Руслана Геннадійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Мірошниченко Л. Є. викликає об-
винуваченого Мітрущенко Руслана Геннадійови-
ча, 04.05.1974 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, 
буд. № 5, кв. № 69, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 27 жовтня 2017 року о 09 годині 15 хви-
лин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, і призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за за-
явою Публічного Акціонерного Товариства «Дельта 
Банк», процесуальний правонаступник Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «Прімоколект-Капітал», про заміну сто-
рони виконавчого провадження, боржник Каразій 
Петро Олександрович, третя особа: Краматорський 
міський відділ державної виконавчої служби Голов-
ного територіального управління юстиції у Донецькій 
області.

Боржник Каразій Петро Олександрович (остання 
відома адреса: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, 
м-н Металургів, буд. 43, кв. 85), викликається на 08 
год. 30 хв. 24 жовтня 2017 року до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а та-
кож усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання 
боржника необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014000000000334 (номер справи 
1-кп/243/636/2017) за обвинуваченням Колоснюка 
Володимира Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, 
ст. 437 ч. 2, ст. 27 ч. 5 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Кузнецов Р.В. викликає обвинува-
ченого Колоснюка Володимира Володимировича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Мазікових, будинок № 18, квартира 
№ 61, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26 жовтня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, у залі су-
дового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхів-
ського, буд. 31.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 06 червня 2017 ро-
ку розгляд кримінального провадження за обвинува-
ченням Медведєва Володимира Миколайовича прово-
диться в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області від 21 липня 2017 року по кримі-
нальному провадженню відносно Медведєва Володи-
мира Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України, було проведено підготовче судове за-
сідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича у судове засідання на 26 жовтня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/450/17, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 1201617130000000136 від 
15.03.2017 року стосовно Сюзьова Михайла Олек-
сандровича, 09 червня 1979 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2  
ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому с. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Сюзьов Михайло Олександрович 
зареєстрований за адресою: Луганська область, місто 
Лисичанськ, вулиця Октябрьська, 302/44.

На підставі ст. ст. 297-5. 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Сюзьо-
ва Михайла Олександровича у судовий розгляд, який 
здійснюється в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 31 жовтня 2017 року об 11 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань Лисичансько-
го міського суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією 
судів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів 
Фастовця В. М., Чернобривко Л. Б.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє,  
що вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів серія AК: 
6228911, 3054506, 4939935, 5221268, 3073148, 3073153, 
4433311, 4433447, 4433467, 2342560, 5752755-5752756, 
3073089-3073090, 3073092-3073093; серія AМ: 1454440, 
1454442, 645257, 645263; Зелена Картка Білорусь, Мол-
дова, Росія, Азербайджан: 12621634, 12356065, 12620918, 
12628721, 12620080, 12620138, 12628025, 12363677, 
12369579, 12644149, 12627968-12627969; добровільне стра-
хування відповідальності за оплату наданих послуг під час 
поїздки за кордон: 2595030, 2436645, 2531805, 2681309, 
2556806, 2526565, 2566032, 2566045, 2566048, 2610876, 
2633852, 2633854, 2668335, 2668337, 2668352, 2668356, 
2668367, 2574059, 2574062, 2592002, 2592154, 2380432, 
2380582, 2380590, 2380594, 2380597, 2381210, 2525804, 
2525814, 2525844, 2586830, 2587000, 2556154, 2556260, 
2556262, 2590604, 2571837, 2567676, 2567644, 2552809, 
2805496, 2718631, 2530637, 2501878, 2552265, 2581568-
2581572, 2518430-2518434, 2496484-2496491, 2526562-
2526563, 2566040-2566042, 2566051-2566052, 2566056-
2566058, 2610879-2610880, 2610884-2610886, 2610888-
2610890, 2633848-2633849, 2668361-2668364, 2668376-
2668377, 2574016-2574020, 2574046-2574056, 2574069-
2574072, 2380360-2380361, 2380393-2380395, 2380403-
2380405, 2380421-2380426, 2380434-2380435, 2380546-
2380554, 2380576-2380579, 2380585-2380586, 2501416-
2501420, 2556317-2556318, 2556156-2556164, 2556250-
2556253, 2556255-2556258, 2556265-2556266, 2718628-
2718629.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/459/17, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 12016130000000158 від 
26.10.2016 року, стосовно Соколюк Олександри Юрі-
ївни, 01 березня 1976 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260,  
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування 
в порядку, передбаченому с. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Соколюк Олександра Юріївна зареє-
стрована за адресою: Луганська область, місто Пере-
вальськ, вулиця Гагаріна, 9/3.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Соко-
люк Олександру Юріївну у судовий розгляд, який здій-
снюється в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 31 жовтня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань Лисичансько-
го міського суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ. вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією 
судів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., суддів 
Коваленко Н. В., Чернобривко Л. Б.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
обл. (адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

17.01.2018 о 09:00 до Пугач Олег Федорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72306, Запорізь-
ка обл., м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд. 17, кв. 49) 
справа № 320/337/17-ц, суддя Купавська Н. М.

31.10.2017 о 09:00 до Гринь Борис Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72344, Запорізь-
ка обл., Мелітопольський р-н, с. Астраханка, вул. 
Московська, буд. 82) справа № 320/5619/17, суддя  
Фомін В. А.

02.11.2017 о 09:00 до Карапетян Паруйр Самвело-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 72301, Запо-
різька обл., м. Мелітополь, вул. Абдалієва, буд. 22) 
справа № 320/3048/17, суддя Купавська Н. М.

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

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

Ковпаківський районний суд м. Суми повідомляє 
відповідачів по цивільній справі № 592/6574/17, про-
вадження № 2/592/1797/17 за позовом Дзюбан Ан-
жели Леонідіївни до Департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради, Айдин-
бекової Олени Миколаївни, Айдинбекова Айдинбе-
га Шалбудовича, Колоколової (Айдинбекової) Лей-
лі Айдинбегівни, Матвієнко Ігоря Юрійовича, тре-
ті особи: Дзюбан Сергій Вікторович, Панок Ганна 
Сергіївна про скасування реєстрації права власнос-
ті та зобов’язання вчинити дії, про те, що 06.10.2017 
року Ковпаківським районним судом м. Суми було 
ухвалено заочне рішення по вищевказаній цивільній 
справі.

Заочне рішення суду може бути переглянуто су-
дом за письмовою заявою відповідача, яка подаєть-
ся до Ковпаківського районного суду м. Суми протя-
гом 10 днів з дня отримання копії рішення суду.

Суддя Л. М. Труханова

Оржицький районний суд Полтавської області 
викликає як відповідачів Гудніна Павла Івановича, 
13.03.1961 року народження, та Гудніна Віталія Пав-
ловича, 15.07.1983 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: село Тарасівка, вулиця Миру, 
28, Оржицького району Полтавської області в судове 
засідання по цивільній справі № 543/806/17 за позо-
вом Гудніної Галини Вячеславівни до Гудніна Павла 
Івановича та Гудніна Віталія Павловича про визнання 
осіб такими, що втратили право користування жит-
лом, яке призначене на 16 листопада 2017 року о 15 
год. 30 хв. в приміщенні Оржицького районного су-
ду Полтавської області за адресою: Полтавська об-
ласть, Оржицький район, селище Оржиця, вул. Цен-
тральна, 74.

В разі неявки у вказане судове засідання відпові-
дачів суд розгляне справу без їх участі.

Суддя Смілянський Є. А.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Кравця Романа Петровича, 19.04.1981 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Іллінці, Вінницької 
області, вул. Соборна (колишня вул. Леніна), 10, кв. 18 та 
Кравець Юлію Салаватівну, 11.05.1983 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: м. Іллінці Вінниць-
кої області, вул. Соборна (колишня вул. Леніна), 10, кв. 
18 в судове засідання як відповідачів по цивільній справі  
№ 131/592/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кравця 
Романа Петровича, Кравця Петра Івановича та Кравець 
Юлії Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 13 год. 00 хв. 20 груд-
ня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного су-
ду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, Вінницької 
області, вул. Європейська, 28, індекс 22700. В разі не-
явки в судове засідання справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

В Окружний адміністративний суд міста Києва 
(01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) ви-
кликається як відповідач Уповноважена особа Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснен-
ня тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» 
Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому 
засіданні, у адміністративній справі № 826/7629/17 за 
позовом Компанії HANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS 
LIMITED про визнання протиправними та скасування 
рішень. Розгляд справи № 826/7629/17, призначений 
на 16.11.2017 р. о 16 год. 00 хв. Справа буде роз-
глядатись під головуванням судді Шрамко Ю. Т. за 
адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, 
зал судового засідання № 7. В разі неявки Уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ 
«ПриватБанк» Соловйової Наталії Анатоліївни справа 
буде розглядатися у її відсутності.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Селіванова Вадима Геннадійовича до Селіва-
нової Лілії Еріхівни, третя особа: Департамент адміні-
стративних послуг Маріупольської міської ради в До-
нецькій області про усунення перешкод у здійсненні 
права власності шляхом визнання особи такою, що 
втратила право користування житлом.

Відповідач: Селіванова Лілія Еріхівна, 31.03.1965 
року народження, яка зареєстрована за адресою:  
м. Маріуполь, бул. Шевченка, буд. 299, кв. 74, викли-
кається для участі у розгляді вказаної справи, який 
відбудеться 31.10.2017 року о 14.30 год. в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, (каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Чайки С.С. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Чайка Сергій Сергійович, 
18.08.1979 року народження, останнє відоме місце 
проживання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, 
вул. 13 Десантників, буд. 19.

Справу призначено до розгляду на 15.30 годину 25 
жовтня 2017 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Ірпінський міський суд викликає Верьовченка 

Юрія Олександровича, останнє відоме місце прожи-

вання: Київська область, м. Ірпінь, вул. III Інтернаціо-

налу, 107, кв. 78 як відповідача по справі за позовом 

Моторно (транспортного) страхового бюро України 

до Верьовченка Юрія Олександровича про відшко-

дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ви-

платою страхового відшкодування, в судове засідан-

ня, яке відбудеться 14.12.2017 р. о 15 год. 10 хв. в 

приміщенні Ірпінського міського суду, за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу бу-

де розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє як відповідача Коркіна Дениса Вален-
тиновича, 02.03.1980 року народження, останнє відоме 
місце проживання якого: Запорізька область, Меліто-
польський район, смт Мирне, вул. Миру, буд. 13, кв. 35, 
про те, що 27 листопада 2017 року о 09.30 годин в примі-
щенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, 
буде слухатися цивільна справа за позовом Мирненської 
селищної ради Мелітопольського району Запорізької об-
ласті в особі голови Радькова Ю. І. до Коркіна Дениса 
Валентиновича про визнання особи такою, що втратила 
право користування жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
по даній справі Коркін Денис Валентинович вважається 
повідомленим про час та місце розгляду справи і у ви-
падку його неявки справа підлягає розгляду за його від-
сутності.

Суддя І. В. Урупа

В Окружний адміністративний суд міста Києва 
(01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) ви-
кликається відповідач — Уповноважена особа Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Со-
ловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому за-
сіданні у адміністративній справі №826/7623/17 за по-
зовом Компанії HETTERINGTON GROUP LTD про ви-
знання протиправними та скасування рішень. Розгляд 
справи №826/7623/17, призначений на 16.11.2017 р. 
о 16 год. 10 хв. Справа буде розглядатись під голову-
ванням судді Шрамко Ю. Т. за адресою: м. Київ, вул. 
Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідан-
ня №3. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на здійснення тим-
часової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Солов-
йової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися 
у її відсутності.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/23/2017) обвинуваче-
ного Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. 
Розваги, 27, кв.19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І.  
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбу-
деться 27 жовтня 2017 року о 13-30 годині за адре-
сою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 51. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Шалагінова А. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької обл. (адре-
са суду: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Образцо-
ва, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

26.10.2017 о 10:00 до Вовченко Ольга Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23100, Вінницька 
обл., м. Жмеринка, вул. Першотравнева, буд. 11) справа  
№ 130/1921/17, суддя Вернік В. М.

26.10.2017 о 09:00 до Черняк Катерина Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 23144, Вінницька обл., 
Жмеринський р-н, с. Щучинці, вул. Шкільна, буд. 29) справа 
№ 130/2505/16-ц, суддя Вернюк Т. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як від-
повідачів Шестакову Тетяну Анатоліївну, 01.03.1969 ро-
ку народження, останнє місце проживання якої: м. До-
нецьк, пр. Ілліча, буд. 85, кв. 95, Шестакова Сергія Воло-
димировича, 07.08.1960 року народження, останнє місце 
проживання якого: м. Донець, пр. Ілліча, буд. 34, кв. 127, 
по цивільній справі № 185/459/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «ОТП Банк» до Шестакової 
Тетяни Анатоліївни, Шестакова Сергія Володимировича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 16 листопада 2017 
року на 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за їх відсутності.
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса су-

ду: 92600, Луганська обл., м. Сватове, пл. 50 років Пере-
моги, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 25.10.2017 о 10:00 до Кузнецов Олег Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 91022, Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 51, кв. 43) справа  
№ 426/11136/17, суддя Осіпенко Л. М.

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

Рокитнівський районний суд Рівненської обл. (адреса су-
ду: 34200, Рівненська обл., смт Рокитне, вул.Радянська,14) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  20.12.2017 об 11:00 до Марковець Юлія Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 34200, Рівненська 
обл., смт Рокитне, вул. Пролетарська, буд. 30, кв. 10) справа  
№ 571/869/17, суддя Комзюк А. Ф.

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.

Комінтернівський районний суд Одеської обл. (адреса 
суду: 67500, Одеська обл., смт Комінтернівське, вул. Ком-
сомольська, 51) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться: 01.11.2017 о 09:00 до Міхайловський 
Сергій Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 65045, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 96, кв. 26) 
справа № 522/22605/16-ц, суддя Чернявська Л. М.

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

Комунальне підприємство «Житомирський місь-
кий центр земельних відносин» (ЄДРПОУ - 32885844) 
повідомляє, що на підставі рішення Житомирської 
міської ради від 28.09.2017 року № 749 припиняє 
свою діяльність шляхом ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимо-
ги протягом двох місяців з дня опублікування цьо-
го повідомлення щодо прийняття рішення про при-
пинення діяльності юридичної особи у зв’язку з лік-
відацією. Письмові вимоги приймаються за адре-
сою:10014, м.Житомир, м-н С. П. Корольова, 6, тел.: 
(0412)42-20-42,097-007-46-79.

Харківський районний суд Харківської області викли-
кає на судове засідання, яке призначене на 31.10.2017 
року о 09.30 за адресою: Харківська область, Харків-
ський район, смт Покотилівка, вул. Сковороди, 18, Со-
тніка Віктора Івановича для участі у розгляді цивільної 
справи № 635/4357/17 за позовом Рудакової Ольги Іва-
нівни до Сотніка Віктора Івановича, третя особа Служба 
у справах дітей Харківської районної державної адміні-
страції про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

У разі неявки відповідача це оголошення вважається 
належним повідомленням і справу буде розглянуто за 
наявними у справі доказами.

Суддя Є. О. Юдін

Втрачене  
свідоцтво про право власності на житло, видане  

Шевченківською районною державною  
адміністрацією у м. Києві 06.03.2006,  

розпорядження № 5817, 
зареєстроване в бюро 27.03.2006 р. записано 
в реєстрову книгу за № 2851. Видано на ім’я 

Роженко Тетяна Дмитрівна, 
Войналович Леся Петрівна, м. Київ, 

вул. Лук’янівська 7, кв. 211, вважати недійсним.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 25.09.2017 р. по цивільній справі  
№ 417/4125/17 за позовною заявою Бодряга-Самар-
ської Наталії Іванівни до Самарського Романа Сер-
гійовича про розірвання шлюбу було ухвалено зао-
чне рішення, позовні вимоги задоволені повністю.  
(Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 10.11.2017 р. 
о 14.00 год., за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді 
Франчук О. Д. як відповідача Лупан Юрія Анатолійо-
вича у цивільній справі № 486/1072/17 за позовною 
заявою Кушніренко Марини Сергіївни до Лупан Юрія 
Анатолійовича, третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня Южноукраїнської міської ради Миколаївської об-
ласті, про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки відповідача, справу буде розгляну-
то без його участі, за наявними доказами у справі.

Тростянецький районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24300, Вінницька обл., смт Тростянець, вул. Леніна, 21) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  30.10.2017 об 11:00 до Тищук Артем Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 24326, Вінницька обл., Тростянець-
кий р-н, с. Оляниця, вул. Привокзальна, буд. 1, кв. 6) справа 
№ 147/464/17, суддя Волошин І. А.

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

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/1425/17 за позовом Горінової Вікторії Валеріївни 
до Глухого Романа Михайловича про позбавлення бать-
ківських прав. Судове засідання відбудеться 14.11.2017 
року о 15.00 год. (резервна дата на 17.11.2017 року о 
10.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Глухой Роман Михайло-
вич, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Красно-
знаменна, 156. У випадку неявки відповідача справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кредит Плюс» (код ЄДРПОУ 34694580)

повідомляє про прийняття рішення 

Загальними зборами Учасників, оформленого 

Протоколом №1 від 10.10.2017 р., 

про подання заяви до Нацкомфінпослуг 

про виключення ТОВ «Кредит Плюс» 

з Державного реєстру фінансових установ.

Святошинський районний суд м. Києва повідо-
мляє гр. Мацько Сергія Мироновича, що судове за-
сідання по справі за позовом Фізичної особи-під-
приємця Олянішена Дмитра Васильовича до Маць-
ка Сергія Мироновича про відшкодування шкоди від-
будеться 11 січня 2018 року о 14 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал  
№ 30. Ваша явка до суду є обов’язковою. З собою 
мати паспорт.

Суддя І. В. П’ятничук

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

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розта-
шований за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 29, викли-
кає Кілівнік Сергія Станіславовича як відповідача у цивіль-
ній справі № 203/3051/17 за позовом Лисенко Тетяни Ми-
колаївни до Лучкіна Сергія Анатолійовича, Кілівнік Сергія 
Станіславовича, Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Приватстрой інвест» про припинення права власності, що 
відбудеться об 11.00 годині 06 листопада 2017 року. У ви-
падку неявки відповідача справу буде розглянуто у заочно-
му порядку.

Суддя С. Ю. Казак

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Бондарчука Олександра Володимировича як відпові-
дача по цивільній справі № 130/2073/17 за позовом Павлов-
ської Ольги Юріївни до Бондарчука Олександра Володими-
ровича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої 
дитини в судове засідання на 16.11.2017 р. на 15.10 год., яке 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Образцова, 
6, м. Жмеринка, Вінницької області. 

Суддя Заярний А. М.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької облас-
ті (адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. № 311) викликає в судове засідання 
Романюка Сергія Івановича, 14.11.1962 р.н. (попереднє міс-
це реєстрації: м. Хмельницький, вул. Щедріна, 68), яке відбу-
деться 27.10.2017 року о 14 год. 30 хв. У разі неявки до су-
ду та неповідомлення причин неявки, або якщо такі причи-
ни суд визнає неповажними, справа буде вирішена на під-
ставі наявних у справі даних та доказів і буде постановле-
но заочне рішення.

Суддя С. М. Логінова

Свідоцтво на право 
власності на квартиру  

за адресою: 
м. Київ, вул. Кудряшова,

буд. 16, кв. 69, що належить 
Кім Антон Віссаріонович, 

видане 26.04.07 р. 
Головним управлінням 

житлового забезпечення 
м. Києва (Наказ № 688-С/КІ 

від 17.04.2007 р.), 
вважати втраченим.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній 
справі за позовом Романків Марії Орестівни до Машурко Олексан-
дра Ігоровича про збільшення розміру аліментів на утримання непо-
внолітньої дитини, викликає в судове засідання Машурко Олексан-
дра Ігоровича, місце реєстрації якого: м. Долина, проспект Незалеж-
ності, 25/6, Івано-Франківської області, як відповідача, на 22 листопа-
да 2017 року о 09 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. 
Грушевського, 13, Тернопільської області, суддя Гудима І. В.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Ма-
шурку О. І. надати всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за від-
сутності Машурко О. І.

Про причини неявки Машурко О. І. повинен повідомити суд.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає в су-

дове засідання по справі за позовною заявою Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Служба термінового кредиту-

вання» до Заливи Катерини Павлівни про стягнення боргу, 

як відповідачку Заливу Катерину Павлівну, 27.06.1947 р.н., 

яке відбудеться 03.11.2017 року о 08 год. 30 хв. в приміще-

ні Придніпровського районного суду м. Черкаси, вул. Гого-

ля, 316, каб. 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглянута 

без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

Краснолиманським міським судом Донецької 
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) 
розглядається цивільна справа № 236/2749/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Хльоскіна Михайла Сергійовича, Хльоскіної 
Ірини Григоріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі Хльоскін Михайло Сергійович, 
Хльоскіна Ірина Григоріївна викликаються до 
каб. № 12 суду на 13 листопада 2017 року на 15 
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по 
суті. Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідачів, справа буде розглянута у їх відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Солом’янський районний суд м. Києва  

(м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) 

викликає Онищенка Леоніда Володимирови-

ча на 11 год. 00 хв. 24 листопада 2017 року як 

відповідача у цивільній справі № 760/3830/17 

(2-3143/17) за позовом Єзерницької Олени 

Леонідівни до Онищенка Леоніда Володими-

ровича про зміну прізвища дитини.

У разі неявки, справу буде розглянуто за 

відсутності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/9249/176-ц, 2/219/40429/2017 за 
позовною заявою Авдєєвої Тетяни Василівни до Семки Миколи Миколайо-
вича про усунення перешкод у здійсненні права власності, та визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим будинком.

Відповідач Семка Микола Миколайович (останнє відоме суду місце реє-
страції за адресою: Донецька область, смт Луганське, вул. Миру, 115), ви-
кликається 26 жовтня 2017 року на 09.00 годину до суду, каб. 204, для учас-
ті в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позовних заяв та 
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області зна-
ходиться кримінальне провадження № 263/1629/17-к відносно Коміссарова Романа 
Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 10 жов-
тня 2017 року кримінальне провадження відносно Коміссарова Р.Ю. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України призначене до судового розгляду на 25 жовтня 2017 року о 09 год. 15 хв.

Обвинувачений Коміссаров Р. Ю., 11.10.1967 р.н., який є громадянином Росій-
ської Федерації, зареєстрований у м. Москва Російської Федерації, документований 
паспортом № 4500 480823, виданим у м. Москва Російської Федерації, викликається 
для участі у розгляді справи, який відбудеться 25 жовтня 2017 року о 09 год. 15 хв. у 
приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 18, м. Маріуполь.

З повним текстом указаної ухвали та інформацією щодо розгляду кримінального 
провадження обвинувачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Суддя О. М. Музика

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000657 (номер справи № 1-кп/243/172/2017 за обвинуваченням Бікба-
єва Дмитра Рінатовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України. Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мі-
рошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Бікбаєва Дмитра Рінатовича, 09.12.1991 р.н., 
який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Греч-
нєва, буд. № 10, к. № 120 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 
року о 14 годині 45 хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за 
позовом Чао Олени Миколаївни до Чао Сюєшань, третя особа: Алту-
хов Дмитро Петрович про виключення з актового запису відомості про 
батька дитини.

Відповідач по справі Чао Сюєшань, 1989 року народження, мешкає: 
м. Бахмут, вул. Горького, 53/54, третя особа: Алтухов Дмитро Петрович, 
мешкає: м. Горлівка, вул. Середня, 28 викликається на 26.10.2017 ро-
ку на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу та третій особі  пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, вони повинні повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької  
області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 за 
обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторовича, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який зареєстрований 
та мешкає за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті від 02 жовтня 2017 року розгляд кримінального провадження за обвинувачен-
ням Шестакова Костянтина Вікторовича проводиться в порядку спеціального су-
дового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича у підготовче 
судове засідання на 26 жовтня 2017 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться 
у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 22014000000000334 
від 07.08.2017 року (єд. унік. № 243/6996/17, провадження  
№ 1-кп/243/636/2017) за обвинуваченням Колоснюка Володимира Во-
лодимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 2583, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Обвинувачений Колоснюк Володимир Володимирович, 18.10.1964 
р.н., уродженець м. Первомайськ Луганської області, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Мазікових, буд. 
18, кв. 61, викликається в судове засідання по справі, призначене на 
27.10.2017 року о 09.00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суду про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності

Суддя І. М. Мінаєв

Гуртовий Олександр Дмитровичу, 1980 року народження, остан-
ні відомі адреси проживання: Київська область, місто Бровари, вули-
ця Дорошенка, 22 й місто Київ, вулиця Приозерна, 8-а, квартира 2 ви-
кликається до Броварського міськрайонного суду Київської облас-
ті як відповідач по цивільній справі № 361/7524/16-ц (провадження  
№ 2/361/880/17) за позовом Корчана Андрія Валерійовича до Гуртового 
Олександра Дмитровича й Моторного (транспортного) страхового бю-
ро України про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди.

Судовий розгляд справи відбудеться 02 листопада 2017 року о 09 
год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Гончарова Григорія 
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Гончаров Григорій Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
Донецька обл., Добропільський р-н, с. Нововодяне, буд. 54, кв. 6) викликається на 
12 год. 00 хв. 27 жовтня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується нада-
ти суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-
ня відповідачів по цивільній справі № 409/838/17 за позовом Луценко Антоніни 
Анатоліївни до Єригіна Володимира Анатолійовича та Єригіна Сергія Анатолійови-
ча про визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 06.11.2017 року о 08.00 год. (резервна да-
та на 20.11.2017 року на 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Єригін Володимир Анатолійович, адреса: вул. Ле-
ніна буд. 30, смт Лозно-Олександрівка, Білокуракинського району, Луганської об-
ласті.

Викликається як відповідач Єригін Сергій Анатолійович, місце реєстрації не ві-
доме.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.
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оголошення
Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-

ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 26 жовтня 2017 року на 11.30 годину до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріупо-
ля Донецької області для участі в розгляді справи  
по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1590/17 
(провадження 2/220/594/17) за позовом Ригаліної На-
талі Іванівни до Ригаліна Олексія Олександровича про 
стягнення аліментів, повідомляє, що судове засідан-
ня призначено на 25.10.2017 р. на 13 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, Великоно-
восілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фон-
танна, 21 Суддя Якішина О.М. Суд викликає як відпові-
дача Ригаліна Олексія Олександровича. Явка до суду є 
обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Якішина

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Артемівського міського цен-
тру зайнятості до Шестакова Олександра Володимировича 
про стягнення суми.

Відповідач по справі Шестаков Олександр Володимиро-
вич, мешкає: м. Бахмут, вул. Чайковського, 2/21 викликаєть-
ся на 27.10.2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду, кабі-
нет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Семергея Володимира Івановича 
за ст. ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підготов-
че судове засідання по даній справі, яке призначено 
на 26 жовтня 2017 року на 14.00 годину, викликаєть-
ся обвинувачений:

Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963 року 
народження, останнє відоме місце реєстрації: вулиця 
Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк Донецької області. 

Суддя А. М. Лутай

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
№ 2/229/1572/2017 ЄУН 229/3220/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» 
до Ігнатькової Оксани Олександрівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Ігнатькова Оксана Олександрівна, 16 
вересня 1987 року народження (останнє місце проживання: 
84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. Паризької Ко-
муни, 81-95), викликається на 27 жовтня 2017 року на 13.15 
годину до суду, зал № 7 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення  щодо 
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Рагозіна С. О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/14495/17 (проваджен-
ня 1-кп/234/830/17) за обвинуваченням Скакуна Дениса 
Олеговича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений:
Скакун Денис Олегович, 31.05.1989 року народження, 

уродженець м. Макіївка Донецької області, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, місто Макіївка, 945 
квартал, 4/15 на 27.10.2017 року о 13 год. 00 хв. до суду, 
каб. № 23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя А. О. Чернобай

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Приходька Ва-
дима Геннадійовича до Приходько Катерини Юріївни про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач по справі Приходько Катерина Юріївна (остан-
нє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Лермонтова, буд. 114, кв. 55) викликаєть-
ся 27 жовтня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду, каб 
301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 за 
обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 
КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК 
України. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 
12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська 
88а/10, викликаються до суду на 09.30 год. 26 жовтня 2017 року 
(корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченими та оголошення їх у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/3716/2017 за позовом Культенко Єв-
докії Василівни до Культенко Галини Сергіївни про усунення 
перешкод у користуванні житловим приміщенням.

Відповідач у справі Культенко Галина Сергіївна, остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський район, 
с. Іванівське, вул. Зарічна, 59, викликається 26.10.2017 ро-
ку на 08.45 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом 
Богуш Марини Володимирівни до Костянтинівської міської 
ради, Макіївської міської ради про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини викликає представника Ма-
кіївської міської ради, розташованої за адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, пл. Радянська. 1, на 27 жовтня 2017 ро-
ку о 08 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді 
справи по суті.

Представнику відповідача пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Кучеряєва Володимира Вікторо-
вича до Кучеряєвої Аліни Сергіївни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Кучеряєва Аліна Сергіївна, яка зареє-
стрована за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Де-
кабристів, 29/24, викликається на 27 жовтня 2017 року о 08 
годин 00 хвилин до суду в каб. № 212 для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя Харченко О. П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/3772/17 за позовом Пудак 
Дмитра Володимировича, який діє в інтересах Кометової Ірини 
Василівни, до Мурас Павла Едуардовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Мурас Павло Едуардович, 23.10.1987 року 
народження, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка, 
Донецької області, квартал Металург, буд. 4, кв. 37, викликаєть-
ся до суду на 26 жовтня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Воло-
димирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 12 годину 00 хвилин 26 жовтня 
2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання по цивільній справі № 755/8159/17 
за позовом Полковниченка Олександра Миколайо-
вича до Карпа Дмитра Ілліча, Товариства з обме-
женою відповідальністю «Інформаційне Агентство 
«МЕДІА ПОТІК» про захист честі, гідності та ділової 
репутації та відшкодування моральної шкоди як від-
повідача Карп Дмитра Ілліча 26.11.1976 р.н.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год. 20 лис-
топада 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 34.

Суддя В. П. Гончарук

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом Бу-
шури Надії Михайлівни до Мефарішвілі Емзарі про по-
збавлення права користування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідача по даній справі Мефаріш-
вілі Емзарі, останнє відоме місце проживання: вул. Коро-
ленка, 59, кв. 45, м. Бровари Київської області.

Розгляд справи відбудеться о 14 год. 20 хв. 27 листо-
пада 2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. 
Грушевського, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться у приміщен-
ні суду 27 жовтня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, 
як відповідача Морозова Дмитра Миколайовича по 
цивільній справі № 433/1285/17 за позовом Оденчу-
ка Дмитра Олексійовича до Морозова Дмитра Мико-
лайовича про стягнення суми боргу.

У разі неявки Морозова Дмитра Миколайовича су-
дове засідання буде проведено без участі останнього 
у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Абрама Олега Богдановича як відпові-
дача у справі № 350/1395/17 за позовом Абрам Іванни 
Богданівни до Абрама Олега Богдановича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 14 листопада 
2017 року в приміщенні Рожнятівського районного су-
ду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Остан-
нє відоме місце знаходження відповідача: смт Перегін-
ське, вул. Полуботка, 3, Рожнятівського району Івано-
Франківської обл.

Місце знаходження відповідача на даний час не відо-
ме. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя І. В. Максимів

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання по цивільній справі № 755/8159/17 
за позовом Полковниченка Олександра Миколайо-
вича до Карпа Дмитра Ілліча, Товариства з обме-
женою відповідальністю «Інформаційне Агентство 
«МЕДІА ПОТІК» про захист честі, гідності та ділової 
репутації та відшкодування моральної шкоди як від-
повідача Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інформаційне агентство «МЕДІА ПОТІК».

Судове засідання відбудеться об 11.00 год. 20 лис-
топада 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 34.

Суддя В. П. Гончарук

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в 
судове засідання як відповідача Атаманенка Олександра Фе-
доровича (останнє відоме місце проживання: м. Бершадь, 
вул. Покровського, 6, кв. 14, Бершадського району, Вінниць-
кої області) по цивільній справі № 126/1748/17-ц за позовом 
Атаманенко Людмили Сергіївни до Атаманенка Олександра 
Федоровича про стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського 
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бер-
шадь, Вінницька обл.) о 10.00 год. 01.11.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Губко В. І.

За рішенням Засновників Повного Товариства 
«Золотий ломбард» Фінансовий супермаркет «АРІС» 
і компанія» код ЄДРПОУ 36530657 припинити Това-
риство як юридичну особу, шляхом його ліквідації 
відповідно до чинного законодавства України.

Строки заявлення кредиторами своїх вимог два 
місяці з дати оприлюднення на офіційному сайті і 
внесення в єдиний Державний реєстр юридичних 
осіб фізичних осіб підприємців та громадських фор-
мувань, про перебування зазначеної юридичної осо-
би в стані ліквідації. Вимоги приймаються за адре-
сою: м. Київ, вул. Дмитрівська 3/7.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-

ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 

63, м. Шостка, Сумська область, викликає Земляко-

ву Олену Олегівну, 22 травня 1956 року народження, 

в судове засідання, призначене на 15 листопада 2017 

року о 14 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом 

ТОВ ШП «Харківенергоремонт» до Землякової Оле-

ни Олегівни про стягнення заборгованості.

Суддя Т. В. Литвинко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається об 11.00 го-
дині 26 жовтня 2017 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для проведен-
ня судового засідання у провадженні № 1-кп/628/88/17 
справа № 628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Викликається як відповідач Штефуряк Світлана 
Леонідівна, 22.12.1985 р.н. (останнє місце реєстра-
ції: м. Шостка, вул. Воронізька, 38/567, 568) в су-
дове засідання, яке відбудеться 04 грудня 2017 ро-
ку о 08.30 год. в приміщенні міськрайонного суду за 
адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 63, каб. 11 у спра-
ві № 2/589/651/17 (589/1061/17) за позовом ТОВ ШП 
«Харківенергоремонт» до Штефуряк Світлани Леоні-
дівни про стягнення заборгованості за послуги.

Суддя О. П. Євдокімова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 

(03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 
б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє 
про визнання втраченими бланків договорів 
ОСЦПВВНТЗ: АК/2352997 - 1 шт., AK/2352999 -1 шт., 
АК/2353000 - 1 шт., АК/3659785 - 1 шт., 
AM/0011006 - 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ«СК«ЗДОРОВО» 
Р. А. Дунаєвський

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідо-
мляє, що по цивільній справі за апеляційною скаргою 
представника Кравченка Назара Івановича, Лихопьок Де-
ниса Павловича на рішення Жовтневого районного суду 
м. Дніпропетровська від 10 травня 2017 року по справі 
за позовом Кравченка Назара Івановича до Величко Іри-
ни Петрівни, фізичної особи-підприємця Білоконєва Ан-
дрія Володимировича про стягнення грошових коштів, 
оголошено перерву в Апеляційному суді Дніпропетров-
ської області (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) на 12 груд-
ня 2017 року об 11 год. 20 хв.

У разі неявки відповідачів по справі у судове засідан-
ня, справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Красвітна Т. П.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 бе-
резня 2017 року по цивільній справі № 426/1593/17 
за позовом Цибулько Світлани Сергіївни до Цибуль-
ко Андрія Вікторовича про розподіл спільного майна 
подружжя — було винесено заочне рішення про за-
доволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Голова суду С. О. Юрченко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької облас-
ті викликає до суду Мотрюк Андрія Романовича, 29.11.1981 
року народження, остання відома адреса реєстрації яко-
го: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Будівельників,  
б. 167, кв. 120 як відповідача по цивільний справі за позовом 
Лобас Анастасії Петрівни до Мотрюк Андрія Романовича про 
визнання втратившим право користування житловим примі-
щенням, розгляд якої призначено на 31.10.2017 р. о 08.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31, каб. 11.

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

Суддя П. І. Папаценко

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

м. Львова, вул. Героїв УПА, буд. 76, кв. 95, необхідно 
з’явитися 25.10.2017 р. о 09.30 год. у перший слід-
чий відділ слідчого управління прокуратури Львів-
ської області (м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, каб. 
№ 10) до слідчого в ОВС Пшенички A. M. для прове-
дення допиту підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 42017140000000084 від 13.03.2017 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 3 ст. 28 - ч. 2, 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 187 КК Укра-
їни.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. 
Вознесенський спуск, 10-Б) викликає на 12.45 год. 
24.11.2017 року Зубаля Валентина Миколайовича як 
відповідача по цивільній справі за позовом Уповнова-
женої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський акціонер-
ний Банк» Славкіної Марини Анатоліївни до Зубаль Ірини 
Іванівни, Зубаль Валентина Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитом.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в су-
дове засідання без поважних причин або не повідомлен-
ня про причини своєї неявки, суд вирішує справу на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя В. В. Лазаренко

Київський районний суд м. Одеси викликає Ся Ли-
фен як відповідача по справі № 520/8382/17 за по-
зовом Ліщук Василя Володимировича до Ся Лифен, 
третя особа: Одеський міський центр зайнятості, про 
визнання трудового договору недійсним.

Судове засідання відбудеться 30.10.2017 р. об 11 
годині 00 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В. О. Луняченко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-рїччя Перемоги, 34, викликає Ротау Рі-
ту Михайлівну як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі № 426/12450/17 за позовом Бі-
локуракинського об’єднаного управління Пенсійно-
го фонду України Луганської області до Ротау Ріти 
Михайлівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 31 жовтня 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Дубенський міськрайонний суд Рівненської об-
ласті викликає Мерсову Жанну Миколаївну, як від-
повідачку у цивільній справі № 559/1588/17 за позо-
вною заявою Пацкової (Іванової) Ірини Василівни до 
Мерсової Жанни Миколаївни про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житловим 
приміщенням в судове засідання, яке відбудеться 18 
грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Ду-
бенського міськрайонного суду за адресою: Рівнен-
ська область, м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22.

В разі неявки відповідачки, справа буде розгляну-
та у її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ходак С. К.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +5  +10 Черкаська +2 +7 +6  +11
Житомирська 0 +5 +5  +10 Кіровоградська +3 +8 +7  +12
Чернігівська -1  +4 +4  +9 Полтавська +0 +5 +5  +10
Сумська -1  +4 +3  +8 Дніпропетровська +2 +7 +7  +12
Закарпатська +4 +9 +10  +15 Одеська +6 +11 +10  +15
Рівненська +1 +6 +6  +11 Миколаївська +5 +10 +9  +14
Львівська +4 +9 +7  +12 Херсонська +5 +10 +8  +13
Івано-Франківська +4 +9 +7  +12 Запорізька +4 +9 +8  +13
Волинська +2 +7 +6  +11 Харківська -1 +4 +5  +10
Хмельницька +3 +8 +5  +10 Донецька +1 +6 +5  +10
Чернівецька +4 +9 +6  +11 Луганська 0 +5 +5  +10
Тернопільська +3 +8 +6  +11 Крим +5  +10 +11  +16
Вінницька +3 +8 +6  +11 Київ +2  +4 +7  +9
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ГРОСМЕЙСТЕР-ВУНДЕРКІНД. Днями на конгресі Міжна-
родної шахової федерації  в Туреччині 15-річному українце-
ві Кирилові Шевченку присвоїли звання міжнародного грос-
мейстера. Українець, який нещодавно здобув блискучу  пе-
ремогу на юнацькому Гран-прі у вірменському місті Джер-
мук,  став одним з наймолодших гросмейстерів світу.  Від-
тепер Кирило — другий за віком  (наймолодший — амери-
канець Авондер Ліанг), а якщо порівняти вік набуття грос-
мейстерства, то наш талановитий шахіст посідає  19 місце. 

Кирило родом з Києва. Він чемпіон Європи з бліцу до 10 
років, бронзовий призер чемпіонатів світу і Європи до 10 ро-
ків, чемпіон України до 8 і 14 років. У 9 років виконав норму 
кандидата в майстри спорту, у 13  — міжнародний майстер. 

«Усі гросмейстерські норми Кирило виконав ще в липні. Я 
займаюся з ним останні чотири роки, і мене підкуповує йо-
го любов до шахів та працьовитість», — розповів тренер Во-
лодимир Балкан.

Утім талант і працьовитість хлопця можна без слів прочи-
тати на його обличчі.

ФОТОФАКТ

Два голи для перемоги: 
вистачило не всім
ЄВРОКУБКИ. «Зоря» і «Динамо» націлені на плей-оф Ліги Європи

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Автор гола-красеня у 
ворота швейцарсько-

го «Янг Бойз» захисник 
київського «Динамо» Ми-
кола Морозюк після гри 
на «Олімпійському» зау-
важив, що попри користь 
від того, що зрівняв раху-
нок, засмучений, як і то-
вариші по команді. Адже 
хлопці хотіли перемогти, 
щоб наблизити виконан-
ня завдання тренерського 
штабу: вийти до плей-оф 
із першого місця у групі. 

Отже,  у четвер відбу-
лися матчі третього ту-
ру групового турніру ро-
зіграшу Ліги Європи се-
зону 2017/2018. Україн-
ські клуби здобули очки 
у домашніх поєдинках із 
суперниками: луганська 
«Зоря» подарувала вбо-
лівальникам яскраву пе-
ремогу над берлінською 
«Гертою», а київське «Ди-
намо» та швейцарський 
«Янг Бойз» влаштували 
гольову суперечку, яка не 
виявила переможця.

Як повідомляє офіцій-
ний сайт ФФУ, після пер-
шої історичної звитяги 
«Зорі» в Більбао коман-
да Юрія Вернидуба спро-
моглася порадувати при-
хильників футболу, що зі-
бралися на «Арені Львів», 
прем’єрною домашньою 
перемогою в єврокубках.

На 42-й хвилині Сі-
лас шикарно пробив зі 
штрафного метрів із 22, 
м’яч зачепив гравця у 
стінці й залетів у ворота.

По перерві Зельке уда-
ром головою після пода-
чі кутового зрівняв раху-
нок, та  «Зоря» не опусти-
ла рук. П’ять хвилин по-
тому чудовий шанс заби-
ти другий гол змарнував 
Караваєв, який вийшов на 
побачення з голкіпером, 
але пробив без хитрощів в 
центр воріт. На 70-й хви-
лині Андрієвський завдав 

удару зі штрафного у да-
лекий кут, і голкіпер ди-
вом перевів м’яч на куто-
вий. А вже за 10 хвилин 
навіть Ярстейн не зміг за-
радити красивому голу 
Сватка, який переправив 
м’яч у сітку після флан-
гової передачі Караваєва.

«Динамо» агресивно роз-
почало домашню гру з 
«Янг Бойз», Мбокані вже 
на першій хвилині був 
близьким до того, аби від-
крити рахунок у матчі. Ві-
да пасом з центрально-
го кола вивів партнера на 
ударну позицію, але дина-
мівський форвард не влу-
чив у ворота. Втім, і «Янг 
Бойз» не поступався ки-
янам у настрої на атаку-
вальну гру й майже від-
разу відповів моментами 
Соу, Фасснахта та Нга-
мале. А на 17-й хвилині 
швейцарці забили: Сано-
го прорвався лівим флан-
гом, прострілив у штраф-
ний «Динамо», а Ассале 
завдав удару з 12 метрів, 

м’яч зрадницьки зрико-
шетив від Кадара і влетів 
у сітку.

Підопічні Олександра 
Хацкевича відновили па-
ритет у зустрічі на 34-
й хвилині, коли Буяль-
ський, отримавши пере-
дачу в центральній зо-
ні, набрав швидкість, об-
ігрався в стінку з Морає-
сом, віддав пас на Мбока-
ні, і той в дотик перепра-
вив м’яч у ворота.

Здавалося, киянам бу-
де до снаги до перерви і 
вдруге вразити ворота 
гостей, та сталося не так 
як гадалося: під час пода-
чі кутового Нгамале ви-
грав боротьбу в повітрі у 
Віди з Мораєсом, скинув 
м’яч на Ассале, і той роз-
стріляв ворота «Динамо».

У дебюті другої по-
ловини зустрічі «Дина-
мо» зуміло зрівняти ра-
хунок. Зробив це Моро-
зюк, майстерно виконав-
ши штрафний:  після йо-
го удару м’яч влучив  у 

дев’ятку. Динамівці, звіс-

но, намагалися здобути 
бажану перемогу, та до-
кладених зусиль вияви-
лося замало. Натомість 
сил витрачено багато. Чи 
вдасться Олександрові 
Хацкевичу  відновити і 
налаштувати команду на 
недільне протистояння із 
«Шахтарем», дізнаємося 
вже завтра.

 ТАБЛО «УК»
Ліга Європи.  

Груповий етап. 3-й тур 
Група B
Динамо — Янг Бойз — 2:2
Голи: Мбокані (39), Морозюк (49) 
– Ассале (17, 34)
Скендербеу — Партизан — 0:0
Турнірне становище:  
Динамо — 7 очок, Янг Бойз — 3, 
Партизан — 2, Скендербеу  — 2
Група J
Зоря — Герта — 2:1 
Голи: Сілас (42), Сваток (80) — 
Зельке (56)
Естерсунд — Атлетик — 2:2.
Турнірне становище: Естерсунд — 
7 очок, Зоря — 6, Атлетик — 2, 
Герта — 1

У прифронтовій 
Костянтинівці відкрили 
бюст Кобзареві  

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІНІЦІАТИВА. Днями в місті Костянтинівка на Донеччині урочисто 
відкрили бюст Тарасові Шевченку. З ініціативою вшанування Кобза-
ря виступили керівники та співробітники Центру дитячої та юнаць-
кої творчості, хоч і раніше представники громадськості неодноразово 
зверталися до  місцевих чиновників з такою пропозицією. І лише  зо-
всім недавно нарешті почали реалізацію задуманого: на пропозицію 
зібрати кошти на бюст активно відгукнулися місцеві жителі, дислоко-
вані тут правоохоронці та військовослужбовці. А влітку на місці май-
бутнього бюста встановили пам’ятний знак. 

«Аналізуючи ситуацію в місті, ми звернули увагу, що в українських 
патріотів немає такого місця, де б вони могли постійно збиратися для 
проведення урочистостей, — розповідає громадський активіст Ярос-
лав Маланчук. — На черговому засіданні громадської ради разом з 
однодумцями порушили питання про встановлення спершу каменя з 
відповідним написом, а потім і пам’ятника Кобзареві».   

Сам бюст виготовляли у Вінниці, а допомогли його доправити бій-
ці одного з військових підрозділів. І відтепер у місцевих українських 
патріотів є постійне незмінне місце для проведення різноманітних 
урочистих заходів. А стосовно згаданої ініціативи у пересічному 
промисловому місті Донеччини, то вона не випадкова: за даними 
перепису 2001 року, 59,3% місцевих жителів назвали себе україн-
цями, а росіянами — всього 37,7. І це зайвий раз спростовує пропа-
гандистську маячню Кремля про «ісконно» російський Донбас, що 
передувала і супроводжує гібридну війну.  

Футболісти «Зорі» (у білому) боролися із суперниками всіма дозволеними способами
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