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USD 2693.1378   EUR 3136.1590  RUB 4.6364  / AU 344506.19   AG 4599.88   PT 250731.13   PD 269852.41

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

Бойовики погрожують
спостерігачам ОБСЄ

НАЦБЕЗПЕКА. З початку року СММ ОБСЄ в Україні зафік-
сувала понад 3800 одиниць військової техніки, розміщеної з по-
рушенням лінії відведення на сході країни. Про це повідомив
перший заступник голови місії Александер Хуг під час брифінгу.
За його словами, з початку року спостерігачі СММ ОБСЄ за-
фіксували понад 325 тисяч фактів порушення режиму припи-
нення вогню на сході країни. Майже 27 тисяч із них, повідомляє
УНІАН, було скоєно із застосуванням забороненої зброї, внас-
лідок чого з початку 2017 року кількість жертв серед цивільного
населення на сході України сягнула понад 400 осіб.

Спостерігачі стикаються з обмеженнями у свободі пересуван-
ня. За словами Александра Хуга, найчастіше це трапляється на
не контрольованій урядом України території, ближче до кордону
з Росією. При цьому перешкоджання проведенню моніторингу
нерідко супроводжуються погрозами застосувати силу до пред-
ставників місії.

ЦИТАТА ДНЯ

Богдан Червак: «Очищення
інформпростору 

від ворожої пропаганди,
культивація української

ідентичності — питання
не просто історичної

справедливості, 
а національної

безпеки й
виживання країни».

Перший заступник голови Держкомтелерадіо 
про захист ідеологічних засад державності  
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Інвестиція 
у стилі модерн

ПОЧАТОК. Майбутню реставрацію київського архітектурного
шедевра — Будинку зі зміями та каштанами — пов’язують 
із відновленням меценатства в Україні

608,6 млрд грн
спрямувала ДФС до загального фонду

держбюджету за 10 місяців року. Це на 27%
більше, ніж торік за аналогічний період

7
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Режисер Віталій Пальчиков
вважає, що  агентство
оперних співаків, яке створено
в Україні, упорядкує систему
відносин співаків і театрів 4

ФІНАНСИ

Останніми місяцями банки 
в режимі онлайн почали
пильніше відстежувати 
й запобігати ризикованим
транзакціям на великі суми

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
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оголошення

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, 
вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

21.11.2017 о 10:00 до Фоміних Лілія Георгіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52370, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Гуляйполе, вул. Центральна, буд. 57) 
справа № 178/1319/17, суддя Лісняк В. В.

21.11.2017 о 10:00 до Касяненко Артем Олексійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52313, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Українка, вул. Гагаріна, буд. 25) 
справа № 178/1185/17, суддя Лісняк В. В.

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

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Брикало Тетяни Вікторівни, обвинуваченої у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Брикало Тетяна Вікторівна, 12.10.1969 року на-
родження, обвинувачена у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 22 листопада 2017 року об 11.00 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 6, під головуван-
ням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

14 листопада 2017 року на Аграрній біржі відбудеться за-
гальний аукціон з продажу необробленої деревини лісогос-
подарських підприємств Луганського та Донецького облас-
них управлінь лісового та мисливського господарств (ресурс 
1-го кварталу 2018 року).

Сесія з продажу деревини (всі сортименти) відбудеться 
14 листопада о 10:00.

 Відомості про обсяги запропонованої для продажу не-
обробленої деревини, її породи, продавців, якісні характе-
ристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни 
лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінце-
вий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та 
термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші умови 
проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграрної 
біржі в мережі Інтернет - agrex.gov.ua або за адресою: 04073, 
м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, 
тел. (044) 468-69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 13 листопада 
2017 року о 10:00 год.

Монастирищенський районний суд Черкаської облас-
ті викликає Буренко Інну Анатоліївну як відповідача у су-
дові засідання, які відбудуться 10 листопада 2017 року о 
08:30 год. та 15 листопада 2017 року о 08.30 год., в ра-
зі неявки 10 листопада 2017 року о 08.30 год. у примі-
щення Монастирищенського районного суду Черкаської 
області, що розташований за адресою: вул. Соборна, 98,  
м. Монастирище Черкаської області, у справі № 702/878/17, 
провадження № 2/702/331/17 за позовом Буренка Сер-
гія Петровича до Буренко Інни Анатоліївни про розірван-
ня шлюбу.

Монастирищенський районний суд пропонує Бурен-
ко І.А. подати письмові пояснення та заперечення, а та-
кож усі наявні докази по справі до визначеного судом 
дня проведення судового засідання.

У разі неявки у судові засідання Буренко І. А. справа 
буде розглянута за відсутності вказаної особи, про при-
чини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Суддя Д. С. Чорненька

Міністерство екології та природних ресурсів України  
оголошує про проведення електронних аукціонів  

з продажу часток щорічної національної квоти на імпорт 
озоноруйнівних речовин, а саме:

10 лотів розміром по 1 344,9 кг ОРП.
Організатор електронного аукціону ДП «СЕТАМ» м. Київ, 

вул. Стрілецька, 4-6, контактний телефон (044) 331 17 21, 
години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00; веб-сайт організатора: 
https://setam.net.ua

Торги відбудуться за правилами, які визначено наказом 
ДП «СЕТАМ» №92 від 02.11.2017 р., розміщеними за поси-
ланням https://setam.net.ua/pravila-torgiv-minpryrody  та від-
повідно до постанови КМУ від 04.10.2017 № 756 «Про реа-
лізацію пілотного проекту із впровадження електронних аук-
ціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на ім-
порт озоноруйнівних речовин».

Дата і час проведення аукціонів: 
04.12.2017 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 

247311; з 14:00 до 16:00 за лотом 247312;
05.12.2017 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 

247313; з 14:00 до 16:00 за лотом 247314;
06.12.2017 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 

247315; з 14:00 до 16:00 за лотом 247316;
07.12.2017 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 

247317; з 14:00 до 16:00 за лотом 247318;
08.12.2017 торги відбудуться  з 10:00 до 12:00 за лотом 

247319; з 14:00 до 16:00 за лотом 247320.
Прийом заяв про намір взяти участь в електронному аук-

ціоні відбувається з моменту оприлюднення інформації до 
11.11.2017 р., заяви про намір взяти участь в електронному 
аукціоні приймаються за адресою: 03035, м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Міністерство екології та 
природних ресурсів України. Телефон для довідок: (044) 206 
33 08.

Претендент реєструється на веб-сайті https://setam.net.ua, 
через який подає заявку на участь в електронному аукціо-
ні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на 
рахунок організатора електронного аукціону та виконує ви-
моги, визначені правилами, які розміщені за посиланням 
https://setam.net.ua/pravila-torgiv-minpryrody.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що у 
провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом Першого за-
ступника прокурора Київської області, який діє в інтересах держави в 
особі Кабінету Міністрів України до Вишгородської районної держав-
ної адміністрації Київської області, Скорохода Ігоря Володимировича, 
Реви Михайла Олександровича, Мазепи Олени Василівни, треті осо-
би: Державне підприємство «Вищедубечанське лісове господарство», 
Обслуговуючий кооператив «Садівницьке товариство «Меридіан 
плюс», Шаронін Євген Анатолійович, Пироженко Євген Володимиро-
вич, Шпак Ольга Іванівна, Селезньова Світлана Анатоліївна, Козярів-
ський Андрій Вікторович, Бабенко Валентина Миколаївна, Кирій Олена 
Юріївна, Бабарика Ольга Павлівна, Баньковський Денис Олександро-
вич, Болехівська Марина Романівна, Васякін Євген Олександрович, 
Вологдіна Олеся Сергіївна, Гой Вадим Олександрович, Головко Артур 
Миколайович, Горшков Дмитро Вікторович, Давидюк Олександр Лео-
нідович, Долженко Андрій Вікторович, Долженко Катерина Вікторівна, 
Заруба Віктор Іванович, Зегря Наталія Іллівна, Зезуль Олена Валеріїв-
на, Іванова Наталія Матвіївна, Ігнатов Андрій Сергійович, Карпенко На-
талія Юріївна, Кирилюк Вадим Петрович, Кпановець Світлана Вален-
тинівна, Коломієць Світлана Володимирівна, Коломієць Ксенія Олегів-
на, Кононенко Сергій Валентинович, Кукла Тетяна Анатоліївна, Кутир 
Олексій Олексійович, Лисенко Ольга Миколаївна, Лосницька Альона 
Петрівна, Магльована Юлія Миколаївна, Макієв Вадим Станіславович, 
Малюга Катерина Григорівна, Малюга Леся Олександрівна, Матлахов 
Сергій Миколайович, Мільченко Лариса Василівна, Мойпанюк Андрій 
Володимирович, Однорог Людмила Василівна, Отрошенко Валентин 
Іванович, Панченко Назар Леонідович, Перерва Ольга Миколаївна, По-
ляковій Яна Юріївна, Присяжнюк Володимир Олександрович, Прокоп-
чук Дмитро Григорович, Пугач Тетяна Анатоліївна, Ружицький Кирил 
Геннадійович, Рисяк Олег Володимирович, Сало Вадим Анатолійович, 
Сало Іван Анатолійович, Сернюк Олена Олександрівна, Сидорчук Ан-
тон Олександрович, Сирота Андрій Дмитрович, Скиба Олеся Іванівна, 
Смірнов Антон Костянтинович, Смоляніков, В’ячеслав Леонідович, Со-
ловей Олена Олександрівна, Солонуха Володимир Миколайович, Со-
рока Дмитро Олегович, Татуйко Анна Валеріївна, Ткачук Андрій Воло-
димирович, Трохимчук Олександр Сергійович, Удалой Юрій Петрович, 
Федько Наталія Анатоліївна, Цимейко Наталія Анатоліївна, Чеботніко-
ва Яна Володимирівна, Чорна Марина Вікторівна, Ходак Тетяна Бори-
сівна, Шуляк Ірина Петрівна, Мальтобар Світлана Сергіївна про визна-
ння недійсними розпоряджень, державного акта на право власності на 
земельну ділянку та витребування земельних ділянок.

Судове засідання відбудеться 14 листопада 2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 кабінет № 21.

У разі неявки сторін без поважних причин справа буде розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до:

Відповідач Скнар Вікторія Вадимівна, останнє міс-
це реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Зенітна, буд. 15, кв. 125, викликається 09 
листопада 2017 року об 11 год. 30 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Маляренко Олена Олександрівна, 
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Горлівка, вул. Пересипкіна, буд. 20, кв. 38, 
викликається 09 листопада 2017 року об 11 год. 30 
хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Скнар Юлія Валеріївна, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлів-
ка, вул. Бр. Мазікових, буд. 31, кв. 15, викликається 
09 листопада 2017 року об 11 год. 30 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя Кузнецов Р. В.

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:

10.11.2017 о 09:20 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.

21.11.2017 о 09:30 до Миргород Катерина Григо-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 69001, Запо-
різька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьонного,  буд. 18, 
кв. 80) справа № 337/3161/17, суддя Гнатик Г. Є.

24.11.2017 о 09:20 до Колеснік Артем Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 69001, Запо-
різька обл., м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, буд. 
18, кв. 137) справа № 337/2707/17, 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.

 Дворічанський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 
1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  10.11.2017 о 08:30 до Меркело Олександр Віталійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 62713, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Колодязне, вул. Дружби, буд. 10) спра-
ва № 618/852/17, суддя Рябоконь Є. 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.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) 
повідомляє  про те, що по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк 10.10.2017 до Набока Володимир 
Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 63401, Хар-
ківська обл., м. Зміїв, вул. Сизранцева, буд. 7) спра-
ва № 621/1216/17, суддя Овдієнко В. В. було ухвалено 
заочне рішення, позовна вимога задоволена повністю 
або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Ленінський районний суд м. Полтави (адреса суду: 36022, 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пролетарська, 37) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  14.11.2017 о 09:30 до Чернишов Юрій Павлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 36000, Полтавська обл., м. Пол-
тава, пр-т Перший, буд. 31) справа № 553/2872/16-ц, суддя 
Крючко Н. 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.

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  17.11.2017 о 08:30 до Сизоненко Олександр Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 41664, Сумська обл., Коно-
топський р-н, с. Великий Самбір, вул. Павла Ключини, буд. 
35) справа № 577/3213/17, суддя Семенюк І. М.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Смелік Г. А. про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3822/17 Смелік Галина Анатоліївна, 
08.11.1987 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: с. Довга Балка 
Костянтинівського району Донецької області, провул. Будівельників, 
буд. 3, кв. 2 викликається до суду на 07 листопада 2017 року о 13.00 
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнкова Ірина Анатоліївна, 
29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Біло-
водський район, смт Біловодськ, вул. Центральна, 141/1 та Пронько Юрій 
Олександрович, 02.04.1962 року народження, зареєстрований за адресою: 
Луганська область, Біловодський район, с. Бараниківка, вул. Юрченка, 92, 
у підготовче судове засідання в об’єднаному кримінальному провадженні 
за ч. 2 ст. 110 КК України, яке призначене на 13 годину 00 хвилин 08 лис-
топада 2017 року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачені вважаються повідомле-
ними про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 
як відповідача Кушніра Сергія Вікторовича (Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, буд. 29, кв. 10) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Страхова 
група «ТАС» про відшкодування матеріальної шкоди в порядку 
регресу, яке відбудеться 09.11.2017 року о 15 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Харківський районний 
суд Харківської області ви-
кликає відповідача Чернову 
Світлану Дмитрівну на су-
дове засідання 09.11.2017 
р. о 12.00 по справі за позо-
вом Юрчика Д. М. до Чер-
нової С. Д. про визнання 
особи такою, яка втратила 
право користування житло-
вим приміщенням. 

Суддя Т. В. Бобко

В провадженні Міловського районного суду Луганської області перебу-
ває цивільна справа № 418/796/17 за позовом Кузьменка Олександра Пе-
тровича до Левченко Олени Іванівни, Левченка Віктора Миколайовича про 
визнання переходу права власності на земельну ділянку.

Для розгляду справи по суті відповідачам Левченко Олені Іванівні, Лев-
ченку Віктору Миколайовичу необхідно прибути о 10 годині 00 хвилин 09 
листопада 2017 року у судове засідання до залу суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 124, смт Мілове, Міловський район, Луганська область. У разі не-
явки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки слухання справи буде відкладено до 10 години 00 хвилин 16 листо-
пада 2017 року. У разі повторної неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними по справі доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справі вважають-
ся належним чином повідомленими про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Суддя В. О. Шовкун

Шевченківський районний суд м. Чернівці (адреса 
суду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться 09.11.2017 о 09:30 до Цига-
нюк Андрій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
58004, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кисловодська 
буд. 6) справа № 727/6724/17, суддя Чебан В. М.

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

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 51300, Дніпропетровська обл., смт Петри-
ківка, вул. Леваневського, 19) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться 14.11.2017 о 
09:00 до Олексейчук Євгеній Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 51823, Дніпропетровська обл., Пе-
триківський р-н, с. Улянівка, вул. Весела, буд. 2) справа 
№ 187/840/17, суддя Іщенко І. М.

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

Криничанський районний суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетров-
ська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 
17) повідомляє  про те, що  по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 27.10.2017 
до Верховинін Юрій Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52314, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Зелений Кут, вул. Садова, 
буд. 25) справа № 178/694/17, суддя Лісняк В. В. 
було ухвалено заочне рішення, позовна вимога 
задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по спра-
ві, що заочне рішення може бути переглянуто 
шляхом подання заяви протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.

Вугледарський міський суд Донецької 
області (85670, м. Вугледар, вул. Трифо-
нова, 22) розглядає цивільну справу за 
позовом Штода Т. О. до Штода Д. О про 
стягнення аліментів. 

Відповідач по справі: Штода Дмитро 
Олександрович, 05.06.1986 року наро-
дження, місце реєстрації: Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. Одеська, буд. 49, кв. 28.

Справу призначено до розгляду на 
10.15 годину 08 листопада 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа може бути розглянута у його від-
сутність.

Суддя Дочинець С. І.

Приморський районний суд Запорізь-
кої області викликає в судове засідання 
на 10 листопада 2017 року о 08.20 годи-
ні (резервна дата 13 листопада 2017 ро-
ку о 08.10 годині) за адресою: Запорізь-
ка область, м. Приморськ, вул. Соборна, 
84 як відповідача Васильєву Галину Федо-
рівну у цивільній справі № 326/1313/17 р. 
(провадження № 2/326/453/2017) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до неї про стягнення за-
боргованості за кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання на вказані дату та час, справу буде 
розглянуто за її відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Деснянський районний суд м. Києва 
викликає обвинувачену Шевченко Ірину 
Вікторівну, 07.12.1976 року народження 
(останнє відоме місце проживання: Украї-
на, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 
Чкалова, 6), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10 
листопада 2017 року о 09 год. 30 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою! При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
пр. Маяковського, 5-В, каб. 27.

Суддя Р. Я. Вінтоняк

Нововоронцовський районний суд  
Херсонської області викликає Ковален-
ка Дениса Миколайовича, 08.12.1978 ро-
ку народження, як відповідача по цивіль-
ній справі № 660/951/17 за позовом Ост-
роконової Наталі Михайлівни до Кова-
ленка Дениса Миколайовича про визна-
ння особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, та 
зняття з реєстраційного обліку, призна-
ченій на 13 год. 00 хв. 10 листопада 2017 
року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 
2-А, смт Нововоронцовка Нововоронцов-
ського району Херсонської області. В разі 
неявки справа буде розглядатися за від-
сутності відповідача на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Хмельницький міськрайонний суд 
Хмельницької області повідомляє як від-
повідача Шмакова Анатолія Олександро-
вича, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Хмельницький, вул. Проспект Ми-
ру, 80/1, кв. 72, про те, що судовий роз-
гляд цивільної справи за позовною зая-
вою Шмакова Артура Анатолійовича до 
Шмакова Анатолія Олександровича про 
стягнення аліментів на утримання повно-
літнього сина, який продовжує навчання, 
відбудеться 07 листопада 2017 року о 09 
год. 30 хв. за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача  справа буде 
розглянута за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз
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оголошення

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Варданяна Івана Вардановича, останнє відоме місце 
проживання якого: м. Київ, вул. Драгоманова, 14, кв. 118, в 
судове засідання, яке відбудеться 30 листопада 2017 року о 
09.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, 
для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом 
Хільської Ганни Вікторівни до Варданяна Івана Вардановича 
про розірвання шлюбу.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про день, час 
та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду спра-
ва може бути розглянута за його відсутністю. Відповідач у 
випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду знаходиться ци-
вільна справа № 363/2676/17 за позовом Ратушно-
го Володимира Миколайовича до Публічного акціо-
нерного товариства «СКАЙД» про захист прав спо-
живачів.

Судове засідання відбудеться 23 листопада 2017 
року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 кабінет № 20.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Шепталіна Дмитра Павловича за по-
зовом Шепталіної Ірини Владиславівни до Шепталі-
на Дмитра Павловича про розірвання шлюбу. Судове 
засідання відбудеться 06.12.2017 р. о 12 год. 45 хв. 
у приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі неявки 
Шепталіна Дмитра Павловича судове засідання буде 
проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташо-
ваний в м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20-А, викликає 
Сінейро Бруно Філіпе Фернандес Кавакас в судове засідання 
як відповідача по цивільній справі № 488/3865/17 за позовом 
Сінейро Дар’ї Борисівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 24.11.2017 р. о 13.50 годині 
у залі судових засідань № 8.

Останнє відоме місце проживання відповідача Сінейро 
Бруно Філіпе Фернандес Кавакас: м. Миколаїв, пр. Жовтне-
вий, 340/2, кв. 69.

Після публікації оголошення відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки по-
зов може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя Г. М. Лазарева

Святошинський районний суд м. Києва повідо-
мляє гр. Сокол Анастасію Ігорівну, що судове засі-
дання по справі за позовом Сокола Олександра Ві-
кторовича до Сокол Анастасії Ігорівни про визнання 
особи такою, що втратила право користування жит-
лом, відбудеться 21 грудня 2017 року о 14 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду м. Ки-
єва 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

В Ірпінський міський суд Київської області на 
14.12.2017 р. о 09 год. 30 хв. (справа № 263/10541/15-ц), 
викликається Дімерчан Артур Олександрович по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Банк Форум» до Дімерчан Артура Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В разі неявки Дімерчан Артура Олександровича 
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа 
буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу № 2/243/4070/2017 за позовом Каледі-
ної Діани Олександрівни до Сухань Сергія Володимировича 
про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Сухань Сергій Володимирович, зареє-
стрований за адресою: Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. 
Леніна, 112/58, викликається на 13 листопада 2017 року на 
08 год. 05 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. І. Старовецький

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Купіна Сергія Вікторовича як відповідача у 
цивільній справі № 377/790/17; П № 2/377/335/17 
за позовом Перебийніс Анастасії Ігорівни до Купіна 
Сергія Вікторовича про стягнення аліментів на дити-
ну у судове засідання на 21.11.2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин. Судове засідання відбудеться за адре-
сою: 07101, Київська область, м. Славутич, Невський 
кв-л, б. 3-а, зал № 2, суддя Малишенко Т. О. Одночас-
но пропонуємо Купіну С. В. отримати у суді копію по-
зовної заяви з додатками.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) 
викликає в судове засідання як відповідача Ма-
тузенко Тетяну Валентинівну по цивільній справі  
№ 522\13682\16-ц за позовом Мурадяна Георгія Еду-
ардовича до Матузенко Тетяни Валентинівни, Мату-
зенка Олександра Володимировича про стягнення 
боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 23.11.2017 року о 15 
год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Менський районний суд Чернігівської області викликає як від-
повідача Красюк Олександра Миколайовича (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Молодіжна, 18, с. Осьмаки, Менського райо-
ну, Чернігівської області) по цивільній справі 738/1377/17 № про-
вадження 2/738/538/2017 за позовом Суліменко Ганни Борисів-
ни до Красюк Олександра Миколайовича про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житлом.

Судове засідання відбудеться о 10.00 год. 24 листопада 2017 
року у приміщенні Менського районного суду Чернігівської об-
ласті, за адресою: вулиця Сіверський шлях, № 146, місто Мена, 
Чернігівської області, 15600 під головуванням судді Сови Т. Г.

В разі неявки особи, яка викликається, справу буде розгля-
нуто за її відсутності на підставі наявних доказів в матеріалах  
справи.

Білозерський районний суд Херсонської облас-
ті повідомляє, що 28 листопада 2017 року о 09.00 год.  
суддя Строілов С. О. проводить розгляд цивільної спра-
ви № 648/1726/17 за позовом Маммадлі Яни Павлівни до 
Маммадлі Алісахіб Адалат огли про розірвання шлюбу.

Маммадлі Алісахіб Адалат огли викликається в судо-
ве засідання. В разі неявки Маммадлі А. А. в судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності, за на-
явними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює від-
повідачу його обов’язок повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, вул. 
Д. Явороницького, 97/13, зал № 2.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головно-
го управління ДФС у Харківській області здійснюється досудо-
ве розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ко-
лишнього директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» Ку-
тового Дмитра Едуардовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо вели-
ких розмірах), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або за-
володіння ним), ст. 219 (доведення до банкрутства), ч.1 ст.205 
(фіктивне підприємництво), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК 
України. Усі громадяни, які вважають себе потерпілою стороною 
у взаємовідносинах з ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», мо-
жуть письмово звертатися до слідчого управління фінансових 
розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: 61057, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 46, або за тел. :+38(099)955-75-87.

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

Києво-Святошинський районний суд Київської облас-
ті повідомляє як відповідача ТОВ «РТ ТРЕЙДЕР», що роз-
гляд цивільної справи за позовом Кабакової Алли Сер-
гіївни до Єлисеєвої Галини Олексіївни, ТОВ «РТ ТРЕЙ-
ДЕР», треті особи: Щелков Михайло Олексійович, Ле-
онтєв Олена Федорівна, Петришин Віктор Михайлович, 
Горпинич Віктор Анатолійович про визнання недійсним 
Державного акта про право власності на земельну ділян-
ку і договору купівлі-продажу визначеної ним земель-
ної ділянки та усунення перешкод у користуванні влас-
ністю, відбудеться о 10 год. 45 хв. 08 грудня 2017 ро-
ку в приміщенні Києво-Святошинського районного су-
ду Київської області, який знаходиться за адресою:  
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки вашого представника в судове за-
сідання справа буде розглянута за вашої відсутності на 
підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Краматорський міський суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу № 234/14828/17 (провадження 
№ 2/234/4980/17) за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії Черкаське обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Ширяєвої Юлії Володимирівни про стягнення боргу за 
договором про відкриття та обслуговування рахунку, ви-
пуск та надання платіжної картки.

Викликається Ширяєва Юлія Володимирівна, Доне-
цька область, м. Макіївка, Совєтський район, вул. Досто-
євського 9, кв. 2, на 10 листопада 2017 року о 08 годи-
ні 00 хвилин, для участі у судовому засіданні, яке відбу-
деться в приміщенні Краматорського міського суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

Суддя А. О. Чернобай

Томашпільський районний суд Вінницької області 
викликає Садовнік Оксану Володимирівну, 21 серпня 
1978 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання смт Томашпіль, Томашпільського району, Він-
ницької області, вул. В. Стуса, 1 та повідомляє про 
розгляд справи № 146/1138/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерційний банк 
«Приватбанк» до Садовнік Оксани Володимирівни 
про стягнення заборгованості, який відбудеться 16 
листопада 2017 року о 09.30 годині в Томашпіль-
ському районному суді Вінницької області за адре-
сою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57,  
Томашпільського району, Вінницької області під го-
ловуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача у судове засідання спра-

ву буде розглянуто за його відсутності за наявними у 
справі доказами на підставі ст. ст. 224-227 ЦПК Укра-
їни.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської 
області повідомляє Сінчук Тетяну Іванівну, останнє 
відоме місце проживання якої: вул. Одеська, 115/59, 
м. Первомайськ, Миколаївська область, що судо-
вий розгляд у цивільній справі за № провадження 
2/484/1716/17 за позовом Сарданова Симона Арту-
ровича до Сінчук Тетяни Іванівни про звільнення від 
сплати заборгованості за аліментами та припинення 
їх стягнення, призначено на 13 листопада 2017 року 
о 13.00 год. На призначений час Сінчук Тетяні Іванів-
ні слід з’явитися до суду за адресою: вул. Івана Ви-
говського, 18, м. Первомайськ, Миколаївської облас-
ті. При собі мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4  
ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за її відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачів Шаманіна Миколу Леонідовича, Шаманіна Віктора Ле-
онідовича, Шаманіну Ярославу Вікторівну, Шаманіна Андрія 
Ярославовича по цивільній справі за позовом Андросович 
Вікторії Вікторівни до Шаманіна Миколи Леонідовича, Ша-
маніна Віктора Леонідовича, Шаманіної Ярослави Вікторівни, 
Шаманіна Андрія Ярославовича про позбавлення права ко-
ристування будинком і виселення.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів 
Шаманіна Миколи Леонідовича, Шаманіна Віктора Леоні-
довича, Шаманіної Ярослави Вікторівни, Шаманіна Андрія 
Ярославовича: 03028, м. Київ, вул. Ціолковського, буд. 44.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. 
№ 15 15 січня 2018 року о 09 год. 30 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачів.

Суддя А. В. Новак

Долинський районний суд Івано-Франківської облас-
ті повідомляє, що 09 листопада 2017 року о 10.00 в примі-
щенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-
Франківської області відбудеться розгляд цивільної справи  
№ 343/1421/17 за позовною заявою Левтюх Тетяни Володи-
мирівни до Уханського Романа Дмитровича, Панасюка Вла-
дислава Яковича, Солодухи Інни Андріївни про захист май-
нового права позивача.

У судове засідання викликають відповідачів: Ухансько-
го Романа Дмитровича, останнє відоме місце проживан-
ня: с.Тисів, вул. Грушевського, 16, Болехівської м/р, Пана-
сюка Владислава Яковича, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Хмельницький, вул. Заводська, 40/1, Солодуху Інну 
Андріївну, останнє відоме місце проживання: с. Надіїв, вул.  
Б. Хмельницького, 33, Долинського району.

Явка в судове засідання відповідачів обов’язкова.
Про причини неявки вони зобов’язані повідомити суд. У 

разі неявки відповідачів в судове засідання без поважних 
причин справу буде розглянуто за наявними в справі дока-
зами без їх участі.

Суддя Керніцький І. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Медяник Любові Пилипівни до Товариства і 
обмеженою відповідальністю «Квадро А» про розі-
рвання договору оренди земельної ділянки. Відпові-
дач по справі Товариство і обмеженою відповідаль-
ністю «Квадро А», останнє відоме місце розташуван-
ня: Донецька область, м. Слов’янськ, вулиця Цен-
тральна (Карла Маркса), будинок № 59, викликаєть-
ся на 22 листопада 2017 року на 10 годину 30 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Носач Лідії Петрівни до Товариства з обме-
женою відповідальністю «Квадро А» про розірван-
ня договору оренди земельної ділянки. Відповідач 
по справі Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Квадро А», останнє відоме місце розташування: 
Донецька область, м. Слов’янськ, вулиця Централь-
на (Карла Маркса), будинок № 59, викликається на 
22 листопада 2017 року на 10 годину 00 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Збаразький районний суд Тернопільської області по 
цивільній справі за позовом Костенко Євгенії Адамівни 
до Добридня Андрія Олеговича про стягнення грошових 
коштів, викликає в судове засідання Добридня Андрія 
Олеговича, як відповідача, який зареєстрований за адре-
сою: м. Збараж, вул. Заводська, 9/5, Тернопільської об-
ласті, на 09 годину 23 листопада 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразь-
кого районного суду Тернопільської області за адресою: 
47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської 
області, суддя Левків А. І.

Збаразький районний суд Тернопільської області про-
понує Добридню А. О. надати всі наявні у нього докази на 
заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за відсутністю Добридня А. О.

Про причину неявки Добридень А. О. повинен повідо-
мити суд.

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Петрови-
ча Миколу Володимировича, місце перебування яко-
го невідоме, останнє місце проживання: с. Соколів, 
Бучацького району, Тернопільської області, по спра-
ві за позовом Петрович Анастасії Володимирівни до 
Петровича Миколи Володимировича про розірвання 
шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 10 
листопада 2017 року в приміщенні Бучацького район-
ного суду Тернопільської області за адресою: м. Бу-
чач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. 
Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач по-
винен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідачку Подурець (Саленко) Наталію Анато-
ліївну, 01.03.1970 року народження останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Л. Толстого, 37 у судове 
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Са-
ленка Сергія Володимировича, Саленка Володимира Во-
лодимировича до Подурець (Саленко) Наталії Анатоліїв-
ни, третя особа: Суворовський районний у місті Херсоні 
відділ державної реєстрації актів цивільного стану Голов-
ного територіального управління юстиції у Херсонській 
області, про визнання шлюбу недійсним.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 16.04.2018 ро-
ку о 08.10 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідачки, спра-
ва буде розглянута у їх відсутність за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя С. І. Майдан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною зая-
вою Чумаченка Василя Григоровича до Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Квадро А» про розі-
рвання договору оренди земельної ділянки. Відпові-
дач по справі Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Квадро А», останнє відоме місце розташуван-
ня: Донецька область, м. Слов’янськ, вулиця Цен-
тральна (Карла Маркса), будинок № 59, викликаєть-
ся на 22 листопада 2017 року на 09 годину 30 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як від-
повідачів Макаренко Ніну Володимирівну, Макаренка Андрія Васильо-
вича, Макаренка Кирила Васильовича в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Мец Наталії Михайлівни до Макаренко Ніни Воло-
димирівни, Макаренка Андрія Васильовича, Макаренка Кирила Васи-
льовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Товарна бір-
жа «Нерухомість Миколаїв» про визнання угоди дійсною на 14.11.2017 
року на 13.00 год. в приміщенні Березанського районного суду за адре-
сою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Центральна, 58, зал су-
дових засідань № 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими 
про час та місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути роз-
глянуто в їх відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Старчеус

Київський районний суд м. Харкова (адреса суду: 61168, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Блюхера, 7Б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 10:30 до Суфьянов Арсен Сейтумерович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 61001, Харківська обл., м. Харків, пров. Студентський, буд. 8, 
кв. 405) справа № 640/13431/17, суддя Нев’ядомський Д. В.

01.12.2017 о 10:45 до Шевченко Андрій Юрійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 106) спра-
ва № 640/13441/17, суддя Нев’ядомський Д. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53600, Дні-
пропетровська обл., смт Покровське, вул. К. Маркса, 134) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

28.11.2017 о 08:45 до Беспалов Євгеній Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 53600, Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Білозуба, буд. 5а) 
справа № 189/1269/17, суддя Пустовар О. С.

04.12.2017 о 09:00 до Федотов Сергій Едуардович (останнє відоме місце реє-
страції: 53623, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Новоселівка, вул. Шев-
ченка, буд. 22, кв. -) справа № 189/1270/17, суддя Пустовар О. С.

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.
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оголошення

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

Спадкоємцям померлих жителів необхідно в десятиденний термін з дня опублікування оголо-
шення звернутися до Томашпільської селищної ради за адресою: 24200, смт Томашпіль, Вінниць-
ка область, площа Тараса Шевченка, 1 або за телефоном: (04348) 2-31-05 для переоформлення 
спадщини.

У випадку незвернення в указаний термін майно, відповідно до чинного законодавства, буде пе-
редане до комунальної власності Томашпільської селищної ради.

Список майна (паї):

№
п/п

Прізвище, Ім’я, по батькові
померлих

№  
поля

№
ділянки

Розмір  
паю, га.

Площа  
в кадастрових 
гектарах га.

№
сертифіката

с-ще Горишківське

1 Ожегов Сергій Миколайович 92 4,0800      4,3938   ВН 050884  
держ акт

с. Горишківка
2 Боркута Ксенія Яківна 10 204 2.7611 2,42 ВН 0324133
3 Брендуляк Катерина Гнатівна 17 396 2.2184 2,42 ВН 0324218
4 Галуша Доська Леонтіївна 17 397 1.3982 2,42 ВН 0324199
5 Гончарук Єфросинія Дем’янівна 17 398 1.4048 2,42 ВН 0324202
6 Демчук Ганна Дмитрівна 17 402 2.5862 2,42 ВН 0324235
7 Демчук Ганна Трохимівна 14 304 2.5865 2,42 ВН 0324296
8 Демчук Ольга Антонівна 15 359 1.6689 2,42 ВН 0324005
9 Ковтуненко Ганна Василівна 8 154 2.1017 2,42 ВН 0324118

10 Комашко Олена Станіславівна 17 386 1.6691 2,42 ВН 0324040
11 Кондратюк  Олександр Афанасійович 18 404 3.5328 2,42 ВН 0324274
12 Мазуренко Ірина Макарівна 17 385 1.6098 2,42 ВН 0324020
13 Малярик Марія Петрівна 16 370 2.5872 2,42 ВН 0324383
14 Мельничук Ганна Михайлівна 17 401 2.6173 2,42 ВН 0324233
15 Чекурда Марія Мойсеївна 8 153 2.5095 2,42 ВН 0324354
16 Шевчук Галина Яківна 17 399 2.3963 2,42 ВН 0324226

Список майна (квартира):
17 Слободянюк Григорій Олексійович Адреса майна: смтТомашпіль, вулиця Черняхівського, 14 квартира 7.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/4912/17, провадження  
№ 2/591/2462/17 за позовом Департаменту соціального за-
хисту населення Сумської міської ради до Кожаріна Сергія 
Миколайовича про стягнення тимчасової державної допомоги.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду як відповідача Кожарі-
на Сергія Миколайовича, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, пров. Карбишева, буд. 80 на 13 листопада 2017 ро-
ку о 08.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного ра-
йонного суду м. Суми, що розташоване за адресою: м. Су-
ми, вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 поверх, головуючий  
суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа 
буде розглянута у його відсутність.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як обвину-
ваченого Шепелева Олександра Олександровича, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 
11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться о 10.00 годині 13 листопада 2017 року, о 10.00 годи-
ні 21 листопада 2017 року, о 12.00 годині 24 листопада 2017 
року, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені стат-
тею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та 
захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відпо-
відача та їх представників — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК 
України.

Суддя О. В. Жежера

Ірпінський міський суд Київської області викликає Грица-
нова Анатолія Леонтійовича у справі за позовом Органу опіки 
і піклування Бучанської міської ради в інтересах малолітньої: 
Грицанової Валентини Анатоліївни до Грицанова Анатолія Ле-
онтійовича про позбавлення батьківських прав в судове засі-
дання, яке відбудеться 27 листопада 2017 року о 16 год. 10 
хв. в приміщенні Ірпінського міського суду, за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розгляну-
то у відсутність відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники 
процесу вважаються належним чином повідомлені про час та 
місце розгляду справи.

Суддя Пархоменко О. В.

Володарський районний суд Донецької області (87000, Доне-
цька область, Нікольський район, смт Нікольське, пров. Яросла-
ва Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позовом Публічного 
акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до Зя-
блєцева Романа Владиславовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач по справі: Зяблєцев Роман Владиславович викли-
кається на 17 листопада 2017 року о 10.00 год. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя Подліпенець Є. О.

ТОВ «Промгазконсалтинг» 

повідомляє учасника Рибницького Геннадія Валентиновича, 

що на виконання рішення суду по справі № 920/934/16 

вам буде повторно надано можливість ознайомитися з документами 

про діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Промгазконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36898396) 10 листопада 2017 року 

о 12 00 за адресою місцезнаходження: м. Суми, вул. Супруна, 15.

Святошинський районний суд м. Києва викликає представника ТОВ «РА АРГО», 
останнє відоме місце знаходження: вул. Святошинська, 34, м. Київ, що судове засідан-
ня щодо розгляду цивільної справи № 2/759/3599/17 за позовом Гордуза Олексія Олек-
сандровича, Гордуза Олександра Олександровича до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «РА АРГО», третя особа: Реєстраційна служба Головного управління юстиції 
у м. Києві про визнання права власності на частку в статутному капіталі товариства в по-
рядку спадкування відбудеться 12 грудня 2017 року о 15 год. 00 хв.

Просимо представника ТОВ «РА АРГО» з’явитися до Святошинського районного су-
ду м Києва за адресою: м Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою мати доку-
мент, який посвідчує особу.

Суддя  Величко Т. О.

Я, Дамаскіна Ірина Валеріївна, 
ІПН 2628402500, повідомляю про 
намір виходу з учасників Товари-
ства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з насіннєвої торгів-
лі» (код ЄДРПОУ 30578096) з на-
ступним одержанням вартості час-
тини майна, пропорційну його част-
ці в Статутному капіталі Товариства.

Втрачену печатку 

ТОВ «ТРАК-ДИЗЕЛЬ № 3, 

код ЄДРПОУ 39511747, 

вважати недійсною 

з 26.10.2017 р.

В провадженні Старобільського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/431/210/2017 стосовно Крупіцького Анатолія Федо-
ровича, 02.05.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 285-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого, в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович, зареє-
стрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький 
район, с. Миньківці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський 
районний суд Луганської області викликає Крупіцького Ана-
толія Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 10 
листопада 2017 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань 
Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березка О. М., судді  
Колядова В. Ю., судді Олійник С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Гречка Василь Іванович, 02.08.1981 

року народження, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Біловодський район, с. Новоспасівка, вул. 
Шевченка, 15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться об 11 
годині 45 хвилин 08 листопада 2017 року в приміщен-
ні Біловодського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30, для участі у розгляді справи як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені  
ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, 
стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 05 липня 1973 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здій-
снюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Обвинувачений  Галімулін Володимир Юрійович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Привілля, 
вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Галімуліна Володи-
мира Юрійовича в судовий розгляд, яке відбудеться 08 лис-
топада 2017 року о 14.00 годині в залі судових засідань Ли-
сичанського міського суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією 
суддів у складі: головуючої судді Старікової М. М., суддів  
Березіна А. Г., судді Фастовця В. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/8740/16-к стосовно Камаєва Павла Павловича, 
21.08.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 262 КК Укра-
їни. Обвинувачений Камаєв П.П. зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, сел. Ювілейне, вул. Карла Маркса, 4.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Камаєва Павла 
Павловича у судове засідання, яке відбудеться 10 листо-
пада 2017 року о 09.30 год. в залі Сватівського районно-
го суду Луганської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Половинки В. О., 
Попова О. М.

Маловисківський районний суд Кіровоградської 
області по цивільній справі за позовом Горового 
Олександра Юрійовича до Сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-
фірма «Паліївська», Рожевського Олександра Івано-
вича про визнання недійсними державного акта на 
земельну ділянку, договору оренди земельної ділян-
ки та додаткової угоди до договору оренди землі, ви-
кликає в судове засідання як відповідача Рожевсько-
го Олександра Івановича на 16 листопада 2017 року 
о 10.30 годині.

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі до-
казів, які є в матеріалах справи. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач вважається належним 
чином повідомленим про дату, час та місце розгля-
ду справи.

Суддя Кратко Д. М.

Маловисківський районний суд Кіровоградської 
області по цивільній справі за позовом Горового 
Олександра Юрійовича до Сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-
фірма «Паліївська», Рожевського Олександра Івано-
вича про визнання недійсними державного акта на 
земельну ділянку, договору оренди земельної ділян-
ки та додаткової угоди до договору оренди землі, ви-
кликає в судове засідання як відповідача Рожевсько-
го Олександра Івановича на 16 листопада 2017 року 
о 10.00 годині.

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі до-
казів, які є в матеріалах справи. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач вважається належним 
чином повідомленим про дату, час та місце розгля-
ду справи.

Суддя Кратко Д. М.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє 
як відповідача Недялкова Василя Васильовича, 02 січня 1971 
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: вул. Леніна, № 41, с. Винограднє, Болградський ра-
йон, Одеська область, що 13.11.2017 року о 13.00 годині в 
залі судового засідання № 4 Болградського районного суду 
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/1480/17-ц за позовом Недялкової Фе-
дори Дмитрівни до Недялкова Василя Васильовича про ро-
зірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Недял-
кову Василю Васильовичу подати пояснення, заперечення та 
усі наявні у нього докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки в судове засідання Недялкова Василя Васи-
льовича, справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відача та його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідомляє 
як відповідача Ємел’янцева Олександра Сергійовича, 12 бе-
резня 1987 року народження, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: вул. Пушкіна, № 84, м. Болград, Одеська об-
ласть, що 22.11.2017 року о 14.00 годині в залі судового за-
сідання № 4 Болградського районного суду Одеської облас-
ті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серп-
ня, № 192 відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві № 497/1467/17-ц за позовом Шухатовича Євгена Юрійо-
вича до Ємел’янцева Олександра Сергійовича про стягнен-
ня заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу 
Ємел’янцеву Олександру Сергійовичу подати пояснення, за-
перечення та усі наявні у нього докази по справі особисто 
або через представника.

У разі неявки в судове засідання Ємел’янцева Олексан-
дра Сергійовича, справа може бути розглянута за відсутніс-
тю відповідача та його представника за наявними у справі 
доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Концерн «Військторгсервіс» повідомляє про лікві-
дацію Новомосковської філії Концерну (код ЄДРПОУ 

35378909), яка розташована за адресою: 51270, Дні-

пропетровська обл., Новомосковський район, смт 

Гвардійське, вул. Гагаріна, будинок 13, на підставі на-

казу Генерального директора Концерну від 25 жов-

тня 2017 року № 112.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому ви-

гляді протягом тридцяти календарних днів з дня опу-

блікування оголошення.

Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151,  

м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, 28-А, тел. (044) 

243-39-36.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Реука Юлії Сергіївни до Султанова Рина-
та Нуровича, третя особа: Орган опіки та піклування в осо-
бі Обухівської районної державної адміністрації Київської об-
ласті, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач Султанов Ринат Нурович (зареєстрований за 
адресою: 83030, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 10/60) виклика-
ється на 09 листопада 2017 року на 10.00 год. до суду, каб. 
№ 9, для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя М. М. Скиба

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Волощука 
Юрія Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач Волощук Юрій Іванович (зареєстрований 
за адресою: 85297, м. Торецьк, кв-л 1 Травня, 19) викли-
кається на 15 листопада 2017 року на 10.30 год. до суду, 
каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи яких неві-
доме, викликаються в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вва-
жаються повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» до Злодушного Юрія Павловича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Злодушний Юрій Павлович (зареєстрований 
за адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Марселя Кашена, 19), 
викликається на 15 листопада 2017 року на 13.00 год. до су-
ду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя М. М. Скиба

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Пачковського Мико-
лу Анатолійовича, 27.0.1966 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Миронівська, 6/11, щодо якого здійсню-
ється спеціальне судове провадження, у судове засі-
дання по кримінальному провадженню № 423/381/17 
по обвинуваченню Пачковського Миколи Анатолійо-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, яке відбудеться 08 листопада 2017 року 
о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Суддя А. В. Архипенко

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Тітову Світлану Вікторівну, яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Ал-
чевськ, пров. Горького, буд. 5, кв. 8 в судове засідання 
з розгляду цивільної справи за позовною заявою Ті-
това Іллі Анатолійовича до Тітової Світлани Вікторівни 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 09 листопада 
2017 року о 9 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 7. У разі 
неявки в дане судове засідання, справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Каліберда Віктора Олек-
сандровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Першотравнева, буд. 34, кв. 4) у судове засідан-
ня з розгляду цивільної справи за позовом Євдасєва 
Леоніда Степановича про стягнення боргу, яке відбу-
деться 09.11.2017 року о 14 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Д. Б. Баронін

Суддя Старокостянтинівського районного суду 
Хмельницької обл. Цішковський В. А. повідомляє про 
розгляд цивільної справи 2/683/1085/2017 за позовною 
заявою Татарчук Галини Віталіївни до Іванової Вікторії 
Валеріївни, Іванової Катерини Володимирівни, Іванової 
Анастасії Володимирівни про визнання права власності 
за набувальною давністю, яке відбудеться 24 листопада 
2017 року о 13 год. 30 хв. за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9 та викликає до 
суду як відповідачів Іванову Вікторію Валеріївну, Іванову 
Катерину Володимирівну, Іванову Анастасію Володими-
рівну. У разі неявки в судове засідання відповідачів спра-
ва буде розглядатися у їх відсутність.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. На Миколаївщині співробітники Служби безпе-
ки України спільно з поліцією припинили діяльність угрупован-
ня, яке виготовляло та збувало наркотики у різні регіони кра-
їни. оперативники спецслужби встановили, що житель міста 
Баштанка отримував із-за кордону через міжнародні пошто-
ві сервіси насіння конопель, з якого разом зі  спільниками ви-
рощував рослини. Великі партії готової продукції зловмисни-
ки реалізовували за допомогою мережі дилерів. У рамках ра-
ніше відкритого кримінального провадження згідно зі ст. 307 
Кримінального кодексу України правоохоронці затримали у 
середмісті лідера угруповання з трьома кілограмами канабі-
су в авто, призначеними для збуту. Під час обшуків за міс-
цями проживання ділків, а також в орендованих  покинутих 
будинках, правоохоронці вилучили 50 кілограмів наркотиків, 
вартість яких за цінами чорного ринку становить понад міль-
йон 300 тисяч гривень. У лідера угруповання виявлено понад 
6 тисяч доларів СШа та 130 тисяч гривень. Слідчі дії трива-
ють. Після проведення експертизи вилученого товару вирішу-
ватимуть питання щодо оголошення про підозру та обрання 
запобіжного заходу зловмисникам.
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УПЕРШЕ НАЙКРАЩИЙ. Гімнаста Ігоря Радівілова визнав 
Національний олімпійський комітет найкращим спортсме-
ном жовтня в Україні. а найкращим тренером другого осін-
нього місяця став його особистий  наставник В’ячеслав Лав-
рухін.

Підбиваючи підсумки спортивного жовтня експертна комі-
сія НоК відзначила здобутки українців на найпрестижніших 
міжнародних стартах зі спортивної гімнастики, велоспорту, 
кульової стрільби і фехтування.

Високого визнання НоК бронзового призера олімпіа-
ди-2012 в Лондоні Ігоря Радівілова удостоєно завдяки блис-
кучому виступу на чемпіонаті світу. У канадському Монреалі 
досвідчений українець в опорному стрибку здобув «срібло», 
поступившись першому місцю лише однією тисячною бала.

Ще в одному фіналі — у вправах на кільцях Ігор Радіві-
лов також продемонстрував гарний результат, увійшовши у 
ТоП-6 найсильніших гімнастів планети.

Зазначимо, що Ігор Радівілов уперше здобув звання най-
кращого спортсмена місяця в Україні.

ФОТОФАКТ

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться 16.11.2017 р. о 08-45 (резервне судове засідан-
ня 20.11.2017 р. о 10-00), Цибу Тетяну Іванівну.

Суддя Стеценко О.С.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 

169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач у справі вважається на-

лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповіда-
ча Косяченка Олександра Юрійовича на судове засідання для розгля-
ду цивільної справи за позовною заявою Косяченко Наталії Миколаїв-
ни до Косяченка Олександра Юрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районно-
го суду Луганської області 10.11.2017 р. о 09.00 год. за адресою: смт 
Марківка, пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А.П. Чернік

Динамівський прогноз:  
по-весняному сухо
ЄВРОКУБКИ. Кияни вийшли до плей-оф Ліги Європи, 
поквитавшись із «Янг Бойз» 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Автор переможного го-
ла півзахисник  «Ди-

намо» Віталій Буяльський,  
відповідаючи на запитан-
ня, чому відрізняється гра 
команди в чемпіонаті і на 
міжнародній арені, щи-
ро зізнався: «У матчах Лі-
ги Європи ми більше скон-
центровані, тут кожна по-
милка на вагу золота. А в 
чемпіонаті, коли помиляє-
мося, гадаємо, що заб’ємо 
ще або нам пробачать». За 
те, як довго ще працюва-
тиме  така формула,  не-
хай  болить голова у тре-
нерського штабу «Дина-
мо», та факт залишаєть-
ся фактом: підопічні Олек-
сандра Хацкевича  впев-
нено крокують Лігою Єв-
ропи, здобувши в четвер-
тому турі групового етапу 
виїзну перемогу над май-
же кармовим швейцар-
ським суперником.

Зайве казати, наскіль-
ки принциповим був цей 
матч для київської коман-
ди. Рівно три місяці тому, 
2 серпня, на «Стад де Су-
ісс» кияни прикро посту-
пилися «Янг Бойз» 0:2, пе-
рекресливши надії цьо-
го сезону кваліфікувати-
ся до Ліги чемпіонів. Уре-
шті клубу з Берна також 
не судилося зіграти у гру-
пі престижного турніру, 
тож волею жереба супер-
ники ще раз зустрілися в 
Лізі Європи. 

Перед грою керманич 
динамівців не розрахову-
вав на кількох провідних 
гравців (Сидорчук, Мбока-
ні, Циганков), але справж-
ньою несподіванкою ста-
ла ротація на останньо-
му рубежі. Георгій Бущан 
зростом 196 сантиметрів,  
який цього сезону вже був 
заграний у чемпіонаті та 
Кубку України, відтепер 
має в своєму доробку і пер-

ший єврокубковий поєди-
нок. Нині сміливо може-
мо привітати нового кіпера 
із вдалим дебютом. Адже 
коли у графі «пропуще-
ні м’ячі» такий приємний 
нуль, інакше й не скажеш. 
Утім,  перебіг подій у 
першому  таймі змушу-
вав похвилюватися: гос-
подарі поля домінува-
ли майже протягом усі-
єї сорокап’ятихвилинки, 
а штучне покриття як-
найкраще підходить під 
стиль гри команди Адоль-
фа Хюттера. Тож роботи 
у наших захисників було 
вдосталь, моменти вини-
кали один за одним. Зазна-
чимо лише, що до перерви 
швейцарці завдали по во-
ротах Георгія Бущана 13 
ударів. Динамівці важко 
переходили через центр 
поля, часто втрачали м’яч. 
Єдиний по-справжньому 
гострий момент мав Мо-
раєс, удар якого п’ятою з 
кількох метрів виніс із лі-
нії воріт захисник.

Важко сказати, які мо-
тиваційні слова підібра-
ли тренери у перерві, або 
спрацювала заміна, ко-
ли Морозюка відправи-
ли в захист, а Кравець 
став атакувати із флангу. 
У другому таймі на гру  
команди було приємно ди-
витися, особливо в нападі. 
Швидкі атаки раз по раз 
ставили захисників гос-
подарів у скрутне стано-
вище, стали з’являтися і 
моменти. На 63-й хвилині 
Буяльський вдало зіграв 
на добиванні і вніс м’яч у 
ворота, але арбітр мит-
тю раніше зафіксував оф-
сайд. Півзахисника «Ди-
намо» це нітрохи не засму-
тило, і за сім хвилин Віта-
лій після передачі від Гон-
салеса вже забив згідно з 
правилами — 1:0!

На останніх хвилинах 
зустрічі гравці «Янг Бойз» 
дуже активно атакували, 
створивши вельми зруч-
ні нагоди для взяття во-
ріт. Мали шанси в контра-

таках і кияни. У підсумку 
впевнена, хоч і нелегка пе-
ремога гарантувала «Дина-
мо» наступного року місце 
у плей-оф Ліги Європи. У 
завершальних двох іграх, 
а можливо, вже й у на-
ступній, проти «Скендер-
беу», «Динамо» має вико-
нати поставлене Хацкеви-
чем завдання:  фінішува-
ти у групі на першому міс-
ці, наголошено  на офіцій-
ному сайті ФК «Динамо».  
На жаль, «Зоря»  у четвер 
на берлінському «Олімпіа-
штадіоні» поступилася міс-
цевій «Герті». Та підопіч-
ні Юрія Вернидуба йдуть у 
своїй групі  другими після 
чотирьох турів і зберігають  
шанси на вихід до  наступ-
ної  стадії змагань.

 Віталій Буяльський забив двічі, та зарахували тільки раз

 ТАБЛО «УК»
Ліга Європи УЄФА. 

Груповий турнір. 4-й тур

Янг Бойз — Динамо — 0:1 
Гол: Буяльський (70)
Герта  — Зоря — 2:0 
Голи: Зельке (15, 73)

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok
.c

om
/Ig

or
 R

ad
iv

ilo
v


	4_p1
	4_p2
	4_p3
	4_P4
	4_p5
	4_p6
	4_p7
	4_p8
	4_P9
	4_P10
	4_P11

