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Указ Президента України 
«Про оголошення в Україні 
2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького 
проекту «Я маю право!»

Угоду про асоціацію 
підписано. Безвіз працює. 
Які нові віхи євроінтеграції 
готовий запропонувати 
Києву Брюссель?

Прем’єр-міністр про закон щодо захисту бізнесу 
від тиску силових органів

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ 
СЕРГІЙ ШКЛЯР: 
«Нам уже вдалося 
усунути монополію 
державних виконавців»
Останнім часом роботу державних виконавців супрово-

джує негативний інформаційний шлейф. Нещодавно 
у деяких ЗМІ їх звинувачували в отриманні неспіврозмір-
но високих виплат і передачі частини цих грошей невідо-
мій людині. Супроводжує негатив і приватних виконавців. 
Ще до початку їхньої роботи з’явилися звинувачення, що, 
мовляв, це такі собі колектори, які відбиратимуть у людей 
квартири. Які провадження зможуть виконувати приватні 
виконавці, навіщо їм страхувати свою відповідальність пе-
ред третіми особами — про це та багато іншого в ексклю-
зивному інтерв’ю кореспондентові «Урядового кур’єра» на-
передодні першого Всеукраїнського з’їзду приватних вико-
навців розповів заступник міністра юстиції Сергій ШКЛЯР.

УК Сергію Володимировичу, чи можна сказати, що при-
ватні виконавці — колектори в законі?
— Ми вже неодноразово пояснювали: це не відповідає 
дійсності. Діяльність колекторів нічим не регламенту-
ється, на відміну від приватних виконавців, роботу яких 
урегульовано окремим законом. Вони, що дуже важли-
во, за всі дії несуть персональну відповідальність: ад-
міністративну (аж до позбавлення права на здійснення 
такої діяльності), кримінальну і повну цивільну, тобто 
майнову в разі завдання шкоди.

Ще один запобіжник — наявність страхових полісів 
на досить серйозні суми. Це нова спеціальність, завдя-
ки якій приватні виконавці можуть отримати багато ро-
боти. Тому не думаю, що вони почнуть займатись дурни-
цями. Сподіваюся, що люди, які прийшли в цю про-
фесію, розуміють: вони тут надовго. На Заході це 
дуже престижна юридична професія.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

30%  
становило скорочення споживання 

вугілля антрацитової групи 
у жовтні 2017 року порівняно 

з торішнім періодом

«Жодних 
обшуків без адвоката, 

всі обшуки мають 
відбуватися тільки 

з відеоаудіофіксацією, 
щоб ніхто нічого не 
підкинув сумлінним 

підприємцям».

Вигукнути 
«Слава Україні!» — щастя
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ДЕНЬ СТУДЕНТА. Молоді люди з непідконтрольних територій 
розповіли «УК», чому обрали навчання у вітчизняних 
університетах

У календарі з’явиться новий вихідний
СВЯТКУЄМО РАЗОМ. Верховна Ра-

да ухвалила Закон «Про внесення змін 
до Кодексу законів про працю Украї-
ни» щодо святкових і неробочих днів». 
За це рішення проголосували 238 на-
родних депутатів. Законом визначено, 
що відтепер не лише 7 січня, день пра-
вославного Різдва, а й 25 грудня, ко-
ли Різдво відзначає католицький світ, 
є святковим неробочим днем. Крім то-
го, Голова Верховної Ради Андрій Па-
рубій запропонував вилучити 2 трав-
ня (другий день святкування міжнарод-
ної солідарності трудящих) з переліку 
святкових і неробочих днів. Цю пропо-

зицію нардепи також підтримали, пові-
домляє УНІАН. 

У пояснювальній записці йдеться, 
що, згідно зі статистичними даними 
департаменту у справах релігій та на-
ціональностей Міністерства культури, 
«близько 23 172 діючих релігійних пра-
вославних, греко-католицьких і деяких 
інших християнських громад відзна-
чають Різдво Христове 7 січня за юлі-
анським календарем». Проте в Украї-
ні існує близько 11 тисяч релігійних ка-
толицьких і протестантських громад, 
що становить майже 30% усіх релігій-
них організацій України, які святкують 

Різдво Христове за григоріанським ка-
лендарем, тобто 25 грудня. 

«Таким чином, значна кількість вірян 
відзначає це релігійне свято іншого дня, 
ніж визначений на законодавчому рів-
ні як вихідний. Крім цього, загалом у сві-
ті більшість християнських церков відзна-
чає Різдво Христове саме 25 грудня», — 
йдеться в поясненні. Наголошено, що для 
багатьох українців ця дата також прийнят-
на з огляду на оптимізацію святкування 
релігійного свята Різдва Христового, що 
супроводжується постом, і світського — 
Нового року. Тому 25 грудня долучено до 
числа офіційних святкових днів в Україні.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченко, 114) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

 23.11.2017 о 09:00 до Бура Людмила Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 52120, Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, смт 
Лихівка, вул. Набережна, буд. 43) справа № 190/1318/17, суддя Фир-
сов С. В.

 28.11.2017 о 08:20 до Віннік Андрій Григорович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 52192, Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, с. Аван-
гард, вул. Першотравнева, буд. 13) справа № 190/1226/17, суддя Мито-
шоп В. М.

 28.11.2017 о 08:00 до Махнюк Руслан Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Мірошниченко, буд. 164) справа № 190/1230/17, суддя Митошоп В. М.

 28.11.2017 о 08:10 до Суржко Ростислав Леонідович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Го-
голя, буд. 98) справа № 190/1224/17, суддя Митошоп В. М.

 28.11.2017 о 09:00 до Вєрємєєв Денис Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Сте-
пова, буд. 102) справа № 190/1227/17, суддя Митошоп В. М.

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

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

Шосткинський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 41800, Сумська 
обл., м. Шостка, вул. К. Маркса, 63) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 17.01.2018 о 14:00 до Захарченко Олег Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 41108, Сумська обл., м. Шостка, вул. Кірова, буд. 15а, кв. 421) справа 
№ 589/2162/17, суддя Литвинко Т. В.

 19.01.2018 о 14:00 до Осипок Валерія Владиславівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 41130, Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Шкирманівка, вул. Горько-
го, буд. 48) справа № 589/1663/17, суддя Литвинко Т. 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.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32400, Хмель-
ницька обл., м. Дунаївці, вул. Красінських, 11) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 21.11.2017 о 08:00 до Солодкий Іван Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 32464, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Велика Кужелова, вул. Ми-
ру, буд. 41) справа № 674/1156/17, суддя Шклярук В. М.

 21.11.2017 о 08:30 до Навбатова Наталія Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 32414, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Лошківці, вул. Цен-
тральна, буд. 128) справа № 674/1155/17, суддя Шклярук В. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві 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) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 28.11.2017 о 08:15 до Шканденко Іван Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 63460, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Слобожанське (Комсомольське), 
вул. Лермонтова, буд. 3, кв. 59) справа № 621/2011/17, суддя Овдієнко В. В.

 04.12.2017 о 08:00 до Лепеха Олександр Анатолійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 64701, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, вул. Ціол-
ковського, буд. 66, кв. 42) справа № 621/1911/17, суддя Овдієнко В. 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.

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса суду: 64600, Харків-
ська обл., м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 23.11.2017 об 11:00 до Черкавський Анатолій Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 64660, Харківська обл., Лозівський р-н, смт Панютине, вул. Се-
реди, буд. 10) справа № 629/3064/17, суддя Попов О. Г.

 23.11.2017 о 10:30 до Кишенко Назар Ігорович (останнє відоме місце реє-
страції: 64600, Харківська обл., м. Лозова, Мікрорайон 1, буд. 16, кв. 41) справа  
№ 629/3185/17, суддя Попов О. Г.

 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.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іванова 
Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання:  
м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Мари-
неско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 
111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 23 листопада 
2017 року о 10 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал 
№3, каб. 17, під головуванням судді Білоцерківця О.А.

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

Чугуївський міський суд Харківської обл. (адреса суду: 63500, Харківська 
обл., м. Чугуїв, пл. Леніна, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 24.11.2017 об 11:30 до Лопуляк Ніна Юріївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 63505, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, буд. 127, кв. 28) 
справа № 636/2971/17, суддя Слурденко О. І.

 22.11.2017 о 08:30 до Прочуханов Сергій Миколайович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 63525, Харківська обл., Чугуївський р-н, сел. Малинів-
ка, вул. Соіча, буд. 1, кв. 28) справа № 636/3086/17, суддя Оболєнська С. А.

 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.

Новоайдарський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 93500, Луганська 
обл., смт Новоайдар, вул. Миру, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 22.11.2017 о 16:30 до Медведєва Світлана Вікторівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91480, Луганська обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, вул. Радянська, 
буд. 12, кв. 8) справа № 419/2978/17, суддя Мартинюк В. Б.

 23.11.2017 о 10:00 до Болгаров Олександр Леонідович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 93500, Луганська обл., Новоайдарський р-н, с. Айдар-Миколаївка, 
пров. Садовий, буд. 12) справа № 419/2703/17, суддя Мартинюк В. Б.

 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.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2017 р. № 846 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2016 р. № 1065
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 «Про 

затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, 
реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування» (Офіційний 
вісник України, 2017 р., № 20, ст. 555) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2017 р. № 846

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2016 р. № 1065
1. У постанові:
1) у назві та пункті 1 постанови слова «реконструкції та» замінити словами «ре-

конструкції та капітального»; 
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Установити, що вимоги, затверджені цією постановою, застосовуються до 

об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних 
доріг загального користування, проектування яких розпочинається з 1 січня 2018 
року.».

2. У вимогах щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, рекон-
струкції та ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених за-
значеною постановою:

1) у назві вимог слова «реконструкції та» замінити словами «реконструкції та ка-
пітального»;

2) у першому реченні пункту 1 слова «реконструкції та» замінити словами «рекон-
струкції та капітального», а слова «і національних стандартів» виключити;

3) у пункті 3:
в абзаці третьому слова «реконструкції та» замінити словами «реконструкції та 

капітального»;
абзаци п’ятий та сьомий викласти в такій редакції:
«інженер-консультант — суб’єкт господарювання, який надає дорожні консуль-

таційні послуги з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації 
інженерів-консультантів FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають виданий від-
повідно до законодавства кваліфікаційний сертифікат для здійснення технічного на-
гляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування;»;

«технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користуван-
ня — забезпечення здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рі-
шень та вимог будівельних норм, а також контролю за якістю та обсягами робіт, ви-
конаних під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомо-
більних доріг загального користування.»;

4) пункти 4—6 викласти в такій редакції:
«4. Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом автомо-

більних доріг загального користування.
5. Для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг за-

гального користування та розроблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення 
організаційних і технологічних підходів до виконання дорожніх робіт замовник має 
право залучати інженера-консультанта. У разі залучення замовником інженера-кон-
сультанта закупівлі дорожніх консультаційних послуг проводяться відповідно до За-
кону України «Про публічні закупівлі».

6. Інженер-консультант виконує свої обов’язки відповідно до цих вимог та умов 
договору із замовником.»;

5) пункт 10 виключити;
6) в абзаці десятому пункту 11 слова «та національних стандартів» замінити сло-

вами «, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення»;

7) в абзацах третьому та сьомому пункту 12 слова «і національних стандартів» 
виключити;

8) доповнити вимоги пунктом 121  такого змісту:
«121. Зазначені у пунктах 11 і 12 цих вимог права і обов’язки інженера-консуль-

танта є обов’язковими. Додаткові права і обов’язки інженера-консультанта можуть 
бути визначені договором.»;

9) в абзаці першому пункту 21 слова «Інженер-консультант повинен» замінити 
словами «Спеціалісти інженера-консультанта повинні»;

10) доповнити вимоги пунктом 22 такого змісту:
«22. Інженер-консультант несе відповідальність відповідно до законів за надані 

дорожні консультаційні послуги.»;
11) у тексті вимог слова «технічний нагляд на автомобільних дорогах загального 

користування» в усіх відмінках замінити словами «технічний нагляд за будівництвом 
автомобільних доріг загального користування» у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2017 р. № 847 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державне агентство автомобільних 

доріг України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2128), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 8 листопада 2017 р. № 847

ЗМІНИ,  
що вносяться до Положення про Державне агентство  

автомобільних доріг України
1. У пункті 4:
1) у підпунктах 9 і 24 слово «МВС» замінити словами «Національної поліції»;
2) у підпункті 12 слово «міліції» замінити словом «поліції»;
3) у підпункті 22 слова «відповідним підрозділом МВС» замінити словами 

«відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху».
2. У підпункті 2 пункту 5 слова «формує кадровий резерв на відповідні по-

сади,» виключити.
3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Укравтодор очолює Голова, який призначається на посаду та звільняєть-

ся з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищо-
го корпусу державної служби.».

4. У пункті 10:
1) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) забезпечує виконання в апараті Укравтодору Конституції та законів 

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мі-
нінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укравтодору;»;

2) підпункт 6 виключити;
3) у підпункті 13 слова «до сфери його управління» замінити словами «до 

сфери управління Укравтодору»;
4) у підпункті 14 слова «в апараті центрального органу виконавчої влади» 

замінити словами «в апараті Укравтодору»;
5) доповнити пункт підпунктами 171—173 такого змісту:
«171) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компе-

тенції;
172) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для ви-

конання державними службовцями і працівниками апарату Укравтодору дору-
чення;

173) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних ко-
штів, розпорядником яких є Укравтодор;».

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Голова Укравтодору має двох заступників, у тому числі одного першо-

го, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропо-
зицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами кон-
курсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Укравтодору звільняються з посади Кабінетом Міністрів 
України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби відповідно до законодавства про державну службу.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 851 
Київ

Про внесення змін до Порядку обчислення  
пенсій особам, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 92, ст. 3343; 2014 р., № 34, ст. 911), зміни, що додаються.

2. Пенсійному фонду України забезпечити проведення перерахунків пенсій, при-
значених особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 
інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядер-

ної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали осо-
бами з інвалідністю, за матеріалами пенсійних справ.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 жов-
тня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 р. № 851

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку обчислення пенсій особам,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1. У першому реченні пункту 1 слова і цифри «статей 54 і 57 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» замінити словами і цифрами «статей 54, 57 і 59 Закону України «Про ста-
тус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи».

2. Доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:
«91. За бажанням осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської ка-

тастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуван-
ням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби та внаслідок цього 
стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється з п’ятикратного 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідно-
го року, за формулою:   

де П — розмір пенсії; 
Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, 

визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки; 
Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час 

обчислення пенсії;
Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках). 
Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчис-

лення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

де Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня відповідного року;

Зс1 — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану осо-
бу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповід-
ному  року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати 
працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи. 

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазна-
чених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня відповідного року.». 

3. Підпункти 1 і 2 пункту 11 викласти в такій редакції:
«1) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних 

аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї:
осіб з інвалідністю I групи — 180 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність; 
осіб з інвалідністю II групи — 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність; 
осіб з інвалідністю III групи — 145 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність;
2) для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інва-

лідності з Чорнобильською катастрофою: 
осіб з інвалідністю I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 150 відсотків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.; 

осіб з інвалідністю II групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 125 відсотків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.; 

осіб з інвалідністю III групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 110 відсотків прожиткового  мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;».

4. У тексті Порядку слова і цифри «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід I групи», 
«інвалід II групи» та «інвалід III групи» в усіх відмінках і формах числа замінити від-
повідно словами і цифрами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «осо-
ба з інвалідністю I групи», «особа з інвалідністю II групи» та «особа з інвалідністю III 
групи» у відповідному відмінку і числі.
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торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 28.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26797-asset-sell-id-120677

Номер лота: F11GL3167-F11GL3245
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 02.01.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26804-asset-sell-id-120684
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Номер лота: 25
Короткий опис активів (майна) в лоті: Іменні інвестиційні сертифікати, ЗНВПІФ «Інвестиційний центр 1» ТОВ «КУА «Траст 

Центр», серія UA4000167985, у кількості 173 690 шт.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.ux.ua/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

29.11.2017; 13.12.2017; 27.12.2017; 12.01.2018;
26.01.2018; 09.02.2018; 23.02.2018; 12.03.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується 
на веб-сайті організатора торгів Фондова біржа «Українська біржа» http://www.ux.ua/

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26787-asset-sell-id-120667

Чуднівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 13200, Житомирська обл., смт. Чуднів, 
вул. 50 років Жовтня, 3) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

 26.12.2017 о 12:00 до Ткачук Віталій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13221, Житомир-
ська обл., Чуднівський р-н, с. Малі Коровинці, вул. 
Вакуленчука, буд. 32) справа № 294/1045/17, суддя 
Мандро О. В.

 11.01.2018 о 10:00 до Тюленніков Максим Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 13201, 
Житомирська обл., м. Чуднів, пров. Заводський, буд. 
2) справа № 294/1505/17, суддя Мандро О. В.

 11.01.2018 о 10:30 до Скидан Інга Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 13211, Житомир-
ська обл., Чуднівський р-н, с. Дубище, вул. Леніна, 
буд. 76) справа № 294/1506/17, суддя Мандро О. 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.

До уваги всіх зацікавлених суб’єктів господарювання. 
Державна іпотечна установа оголошує про 

результати проведення відкритого конкурсу на залу-
чення зовнішніх запозичень для фінансування реа-
лізації Інвестиційного проекту «Забезпечення жит-
лом на умовах іпотечного кредитування або фінан-
сового лізингу». Переможцем конкурсу визначе-
но Китайську Національну Корпорацію Генеральних 
Підрядів (CHINA NATIONAL COMPLETE ENGINEERING 
CORPORATION), а конкурс таким, що відбувся. Де-
талі за адресою 01133, м. Київ, бул. Лесі Україн-
ки, 34, оф.201, тел. +380 44 207 14 14 веб сайт:  
http://www.ipoteka.gov.ua/

To all interested business entities who may concern. 
State Mortgage Institution announced the results of 
open competitive tender for attracting foreign loans to 
finance the Investment project implementation “Housing 
provision under the mortgage lending and financial 
leasing conditions”. The winner is CHINA NATIONAL 
COMPLETE ENGINEERING CORPORATION and the open 
competitive tender is done. The detailed information can 
be received at the following address: State Mortgage 
Institution, 34 Lesi Ukrainki blvd., office 201, Kyiv, 
Ukraine, 01133, tel.: +38 044 207 14 14 web: http://
www.ipoteka.gov.ua/

Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса су-
ду: 51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Кон-
ституції, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  21.11.2017 о 09:00 до Грищенко Володимир Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51910, Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, кв. 88) справа  
№ 207/2493/17, суддя Юрченко І. М.

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

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропе-

тровської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 

201) повідомляє Тополова Натана Ігоровича, що 

20 грудня 2017 року о 14.00 годині відбудеться 

слухання цивільної справи №182/748/17 (прова-

дження 2/0182/1753/2017 року) за позовом Топо-

лової Вікторії Олександрівни до Тополова Натана 

Ігоровича про розірвання шлюбу, під головуван-

ням судді Кобеляцької-Шаховал І.О.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчані-
нова, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   21.11.2017 о 16:30 до Сулима Микола Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 09113, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Декабристів, буд. 2, кв. 2) справа  
№ 357/7301/17, суддя Цуранов А. Ю.

 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Возний Валерій Борисович, 

03.08.1976 року народження, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 20 
листопада 2017 року о 10 годині 00 хвилин до стар-
шого слідчого в особливо важливих справах Гене-
ральної прокуратури України Гамора Андрія Івано-
вича за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб.  
№ 2101 (тел.: 044 200 56 72), для проведення слід-
чих та процесуальних дій за його участю у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002194 від 
25.08.2016.

Троїцький районний суд Луганської області викликає 
як відповідачів у судове засідання: Грицюк Оксану Вале-
ріївну, Усенка Олександра Вікторовича у цивільній справі 
№433/1772/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Грицюк 
Оксани Валеріївни, Усенка Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться 23 листопада 2017 року о 10.40 годи-
ні в приміщенні Троїцького районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луган-
ської області.

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

Суддя Суський О.І.

Арбузинський районний суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 55300, Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Шев-
ченка, 204) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  22.11.2017 о 10:30 до Піскун Мар’яна Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 55330, Миколаївська обл., 
Арбузинський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна, буд. 4) справа 
№ 467/1215/17, суддя Явіца І. 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.

Повістка про виклик. 
Підозрювана Галенко Олена Анатоліївна, 

03.10.1968 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 
хв. 20 листопада 2017 року до слідчого в ОВС слід-
чого відділу УСБУ в Сумській області Красняк Вікто-
рії Сергіївни у каб. №12 за адресою: м. Суми, вул. 
Петропавлівська, 83 (тел. 0542-687-448), для до-
питу як підозрювана у кримінальному провадженні 
№22017200000000061 від 26.10.2017 року. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик передбачені у 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик, 
передбачені у ст. 139 КПК України.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. К.Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться 23.11.2017 об 11:30 до Лужной Сергій 
Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 55242, Мико-
лаївська обл., Первомайський р-н, с. Лукашівка, вул. Садо-
ва, буд. 47) справа № 484/3315/17, суддя Літвіненко О. Д.

 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   23.11.2017 о 08:20 до Старинець Лідія Ле-
онідівна (останнє відоме місце реєстрації: 56501, Миколаїв-
ська обл., м.  Вознесенськ, вул. Леніна, буд. 6, кв. 3) справа  
№ 473/3495/17, суддя Лузан 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.

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радянська, 
46) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  21.11.2017 о 08:30 до Лясковська Наталія Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 64851, Харківська обл., 
Близнюківський р-н, с. Берестове, вул. Молодіжна, буд. 8) 
справа № 612/567/17, суддя Мороз 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.

Острозький районний суд Рівненської обл. (адреса су-
ду: 35800, Рівненська обл., м.Острог, вул. Мануїльсько-
го, 82) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 28.11.2017 о 10:30 до Завадовський Дми-
тро Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 35800, 
Рівненська обл., м. Острог, вул. 2а Лінія, буд. 4в) справа  
№ 567/1074/17, суддя Панчук М. В.

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

Петрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса 
суду: 28300, Кіровоградська обл., смт Петрово, вул. Ілліча, 
34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   22.11.2017 о 09:00 до Тимуш Іван Григорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 28335, Кіровоградська обл., Пе-
трівський р-н, с. Луганка, вул. Карла Маркса, буд. 2) справа  
№ 400/528/17, суддя Шаєнко Ю. 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.

Кремінський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92900, Луганська обл., м.Кремінне, вул. Красна, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  21.11.2017 о 08:45 до Гайворонська Наталія Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92900, Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Ген. Михайлова, буд. 4, кв. 14) справа  
№ 414/1708/17, суддя Ковальов В. 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.

Славутицький міський суд Київської області (адреса су-
ду: 07100, Київська обл., м. Славутич, Ленінградський квар-
тал, 3-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 22.11.2017 об 11:30 до Тетеріна Надія Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 07101, Київська область, 
місто Славутич, кв-л Байкальський, 6, будинок 6 квартира 
18) справа № 377/811/17, суддя Малишенко Т. О.

 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.

Міловський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92500, Луганська обл., смт Мілове, вул. Луначарсько-
го, 124) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   21.11.2017 о 09:00 до Бондар Єфросинія Гри-
горівна (останнє відоме місце реєстрації: 92533, Луганська 
обл., Міловський р-н, с. Мусіївка, вул. Миру, буд. 14) справа  
№ 418/674/17, суддя Гуцол М. 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.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 20 листопада 2017 року о 08.30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/3628/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Шмігельського Олексія Євгеновича 
про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Шмігельського Олексія Євгеновича 
як відповідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. 
У разі неявки відповідача в судове засідання воно бу-
де проведене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 лис-
топада 2017 року о 08.40 годині буде проведено судо-
ве засідання у цивільній справі № 310/3628/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Жоночіна Юрія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Жоночіна Юрія Анатолійовича як відпо-
відача.

Явка відповідача  до суду обов’язкова. У разі неявки 
відповідача в судове засідання воно буде проведене за 
наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  21.11.2017 о 09:00 до Виноградська Вікторія Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 08503, Київська обл.,  
м. Фастів, вул. Південна, буд. 83) справа № 381/3537/17, суд-
дя Ковалевська 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.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 20 лис-
топада 2017 року о 08.20 годині буде проведено судо-
ве засідання у цивільній справі № 310/3628/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Проценка Максима Юрі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Проценка Максима Юрійовича як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки 
відповідача в судове засідання воно буде проведене за 
наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Першотравне-
ва, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   22.11.2017 о 10:30 до Василець Анатолій Леонідович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08820, Київська обл., Ми-
ронівський р-н, с. Македони, вул. Горлівська, буд. 11) справа 
№ 371/1315/17, суддя Поліщук А. С.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» до Сідєльова Олександра Валентино-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Сідєльов Олександр Валентинович (зареєстрований за 
адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, 39/4) викликається на 20 листопада 2017 року 
о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення в пресі. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим 
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, інак-
ше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя В.В. Мигалевич

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» до Зубченка Миколи Васильовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Зубченко Микола Васильович (зареєстрований за адре-
сою: 83000, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 20а/63) викликається на 20 листопада 
2017 року о 10.30 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення в пресі. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим 
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, інак-
ше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя В.В. Мигалевич

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального  
досудового розслідування

Підозрюваний Работа В’ячеслав Анатолійович, 06.02.1962 р.н., гро-
мадянин України, зареєстрований за адресою:  Одеська область, м. Із-
маїл, 1 провулок Короленка, буд. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 22 листопада 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Ма-
жаєва О.В., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 289/11, 
р.т. (048)779-21-87, для надання доступу та ознайомлення з матеріала-
ми спеціального досудового розслідування № 22016160000000393 від 
06.12.2016  за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 263 
КК України.
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Компанія Scan Construction Group ApS повідомляє про скасуван-
ня з 16.10.2017 року всіх довіреностей, виданих від імені компанії Scan 
Construction Group ApS на представництво інтересів компанії, а також всіх 
довіреностей, виданих в порядку передоручення, окрім довіреностей, вида-
них на ім’я директора представництва Мігонька Олександра Сергійовича.

Також повідомляємо про скасування з 16.10.2017 року всіх довіренос-
тей виданих від імені представництва «СКАН КОНСТРАКШН ГРУП АПС», код  
ЄДРПОУ 26580710, для представництва інтересів постійного представництва, 
а також всіх довіреностей виданих в порядку передоручення,окрім довіре-
ностей за підписом Мігонька О.С.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Руденка Ігоря Рома-
новича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Філатова, 37, 
кв. 33, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Пуришевої Інни Владиславівни до Руденка Ігоря Романовича про стяг-
нення грошових коштів — призначене на 12 грудня 2017 року о 14 го-
дині 00 хвилин у кабінеті № 220 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Сту-
са, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, розгляд спра-
ви буде проведено за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Харківський районний суд Харківської області викликає Сікунова 
Руслана Геннадійовича на судове засідання, призначене на 11.00 го-
дину 08.12.2017 р. по справі № 635/5429/17 за позовом Сікунової Юлії 
Вікторівни до Сікунова Руслана Геннадійовича про розірвання шлюбу, 
про стягнення аліментів на дитину. 

У разі неявки відповідача на судове засідання, неповідомлення про 
важність причин неявки та ненаданні заяви про розгляд справи за йо-
го відсутності, справу буде розглянуто в порядку заочного розгляду. 

Суддя О. М. Пілюгіна  

Компанія INNOGENE ApS повідомляє про скасування з 16.10.2017 ро-
ку всіх довіреностей, виданих від імені компанії INNOGENE ApS на пред-
ставництво інтересів компанії, а також всіх довіреностей, виданих в по-
рядку передоручення, окрім довіреностей, виданих на ім’я директора 
представництва Бражникова Петра Володимировича та довіреності, ви-
даної на ім’я Задорожного Віталія Анатолійовича. Також повідомляємо 
про скасування з 16.10.2017 року всіх довіреностей, виданих від імені 
представництва «Інногене Апс», код ЄДРПОУ 26600246, для представ-
ництва інтересів постійного представництва, а також всіх довіреностей, 
виданих в порядку передоручення.

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд 
справи за позовом Гирик Наталії Борисівни до Кнея Андрія Ростиславовича 
про стягнення аліментів на утримання доньки, яка продовжує навчання, від-
будеться 22.11.2017 p. о 09.15 год. у приміщенні Гайсинського районного су-
ду за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача Кнея Андрія Ростиславо-
вича, останнє відоме місце фактичного проживання якого: м. Броди Львів-
ської обл., вул. Тернопільська, 25, без поважних причин, справу може бути 
розглянуто без нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О. В. Швидкий

Московський районний суд м. Харкова викликає як відповідача Сит-
нікова Леоніда Серафимовича на 10.30 год. 21.11.2017 року по цивіль-
ній справі за позовом АК «Харківобленерго» до Ситнікова Л. С. про 
стягнення суми.

У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про 
причину неявки, справу буде розглянуто за його відсутності за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя А. М. Харченко

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, 
кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Академі-
ка Глушка, 1, корпус В, кв. 32, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 27.11.2017 
року о 15 годині 00 хвилин у залі судових засідань №130 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74 ЦПК України 
викликає в судове засідання на 08 годину 30 хвилин 20 листопада 2017 ро-
ку відповідача Демонтовича Олексія Валентиновича, 27.07.1984 року наро-
дження, останнє відоме місце реєстрації: вул. Гетьмана Полуботка, буд. 120, 
кв. 44, м. Чернігів, по цивільній справі за позовом Демонтович Лілії Петрівни 
до Демонтовича Олексія Валентиновича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, 
вул. Хлібопекарська, 4, під головуванням судді Криворученко Д. П.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому 
у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідача Демонто-
вича Олексія Валентиновича, вважати відповідача повідомленим належним 
чином, або причину неявки буде визнано судом неповажною, справу буде 
розглянуто без його участі на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 р.н., заре-
єстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 
204, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 24 листопада 2017 року о 10.00 годи-
ні в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 21 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Він-

ниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 
27.11.2017 року о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні по обвинуваченню Сіденка Ігоря Іванови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Сіденко Ігор Івано-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джан-
кой, вул. Московська, 186, кв. 21.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справа розглядатиметься у складі головуючого судді Іванченка Я. М., 
суддів Бар’яка А. С., Ковальчук Л. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання відповідачку Кри-
лову Вікторію Вікторівну в справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — До-
нецького обласного управління AT «Ощадбанк» про стягнення забор-
гованості.

Останнє місце проживання відповідачки: пр. Київський, буд. 61-Б, кв. 
22, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 24 листопада 2017 р. о 13.30 год. 
(резервна дата на 1 грудня 2017 року о 15.00 год.) за адресою: м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за її відсутністю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області викликає в судове засідання на 10 год. 30 хв. 
22 листопада 2017 року як відповідача Подгурсько-
го Вячеслава Вікторовича (останнє відоме місце про-
живання: вул. Центральна, 18, кв. 26, м. Вознесенськ 
Миколаївської обл.), у справі за позовом Задорож-
ньої Вікторії Вікторівни до Подгурського Вячеслава 
Вікторовича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесен-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Возне-
сенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. 
№ 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута без його участі на підставі наяв-
них в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Федірко Т. А. 
до Колованова Д.В. про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Відповідач Колованов Дмитро Валерійович, 
18.09.1971 р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Луганського, 13/11, викли-
кається на 22.11.2017 року о 10.00 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у 
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справу буде розглянуто в його відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Василівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання представника Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Автотех-
нікс Україна», як відповідача по цивільній справі  
№ 2/311/823/2017 за позовом Лушнікова Володими-
ра Юрійовича до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Автотехнікс Україна» про захист прав 
споживача, визнання договору фінансового лізингу 
недійсним з моменту укладення в цілому, стягнення 
сплаченого за недійсним договором платежу.

Судове засідання відбудеться 29 листопада 2017 
року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Василівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: вул. 
Державна, 2, м. Василівка, Запорізька область.

Суддя С. П. Пушкарьова

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає в судо-
ве засідання відповідача Державне підприємство «Інформа-
ційний центр» Міністерства юстиції України у цивільній спра-
ві №331/3482/15-ц за позовом Берегового Захара Валерійо-
вича до Відділу примусового виконання рішень управління 
державної виконавчої служби Головного управління юсти-
ції в Запорізькій області, Державного підприємства «Інфор-
маційний центр» Міністерства юстиції України, Єжова Ігоря 
Анатолійовича, треті особи: приватний нотаріус Запорізько-
го міського нотаріального округу Свинаренко Олена Воло-
димирівна, Романова Людмила Олексіївна, Остах Юрій Ми-
хайлович, приватний нотаріус Запорізького міського округу 
Єдемська-Фастовець Ольга Олександрівна, ТОВ «ОТП Фак-
торинг Україна», Державне підприємство «СЕТАМ», про ви-
знання недійсними електронних торгів, що відбудеться 29 
листопада 2017 року о 10.00 год. у приміщенні Жовтнево-
го районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, 6.

Суддя Скользнєва Н. Г, каб. №2.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»  
проводить додатковий біржовий аукціон № 78СГ-УЕБ з продажу 

скрапленого газу для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 22 листопада 2017 року о 13:30 год. за адресою:  

м. Київ, вул. Січових стрільців, 60
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 
27578-87) загальним обсягом 8 095,000 т, ресурс травня — червня  2017 р. Ви-
робництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 
17 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 680 т, транспортування автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  18 787,77 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скрапле-
ний для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-
87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК 
Базилівщина): Позиція № 2: 88 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 3520 т, тран-
спортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18 755,47 
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побуто-
вого споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва 
філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): По-
зиція № 3: 76 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 3040 т, транспортування заліз-
ницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18 854,84 грн. в т.ч. ПДВ. Газ 
скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управлін-
ня з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 10 лотів, обсяг 
1 лота – 40 т, заг.обсяг – 400 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за  

1 тонну –  18710,68 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 
4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобуваня»: По-
зиція № 5: 13 лотів, обсяг 1 лота – 35 т, заг.обсяг – 455 т, транспортування автотран-
спортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  18772,22 грн. в т.ч. ПДВ.  Термін 
відвантаження – 23.11.2017р. — 11.12.2017р.  За результатами аукціону перемож-
ці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скра-
пленого газу  здійснюється у листопаді — грудні 2017 року на умовах EXW франко-
завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспор-
туванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний вне-
сок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, по-
дають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжно-
го доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвід-
чує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів прово-
диться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 21.11.2017 
року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 
МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», 
МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти 
з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Ре-
гламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого га-
зу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнахо-
дженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. 
+38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.
com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08500, Київська 
обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

21.11.2017 о 14:40 до Березовенко Діана Сергіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 08503, Київська обл., м. Фастів, вул. Кільцева, буд. 35, кв. 3) справа  
№ 381/3707/17,  суддя Осаулова Н. А.

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.

Кремінський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92900, Луганська 
обл., м.Кремінне, вул. Красна, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  21.11.2017 
о 08:30 до Говтва Роман Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 92940, 
Луганська обл., Кремінський р-н, с. Нова Астрахань, вул. Артема, буд. 7) справа  
№ 414/1707/17, суддя Ковальов В. 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.

Оріхівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 70500, Запорізька 
обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   23.11.2017 о 13:30 до Шкурко Анатолій Анатолійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 70510, Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Новотавричеське, вул. 
Центральна, буд. 19) справа № 323/2690/17, суддя Гуцал О. П.

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.

Веселівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 72200, Запо-
різька обл., смт. Веселе, вул. Леніна, 135) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться   21.11.2017 о 09:00 до Димшиц Олена Михайлівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 72222, Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Матвіївка, вул. 
Радянська, буд. 101) справа № 313/766/17, суддя Кравцов С. О.

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.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32100, Хмель-
ницька обл., смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 21.11.2017 о 09:00 до Корольчук Олександр Антонович (останнє відоме 
місце реєстрації: 32142, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Вербка-Муро-
вана) справа № 689/1045/17, суддя Баськов М. 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.

Тальнівський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Леніна, 34 б) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   22.11.2017 о 09:55 до Рудий Володимир Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 20430, Черкаська 
обл., Тальнівський р-н, с. Поташ, вул. Шевченка, буд. 23) 
справа № 704/1192/17, суддя Дьяченко Д. О.

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

Оболонський районний суд міста Києва (адреса суду: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться  31.01.2018 
о 10:30 до Собко Галина Сидорівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 04114, м. Київ, вул. Макіївська, буд. 7, кв.) справа № 
756/4660/17, суддя Яценко Н. О.

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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Свято - Пре-
ображенська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться   05.12.2017 об 11:40 до Кудінчиков Олег 
Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чер-
нігівська обл., Козелецький р-н, с. Десна, військова частина 
А3775) справа № 734/790/17, суддя Анохін А. 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.

Чемеровецький районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 31600, Хмельницька обл., смт Чемерівці, вул. Цен-
тральна, 44) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться   23.11.2017 о 09:30 до Середа Тетяна Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 31654, Хмельницька 
обл., Чемеровецький р-н, с. Почапинці, вул. Горького, буд. 
24) справа № 687/766/17, суддя Кулєбякін В. О.

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 у залі судових засідань №40, 28 листопада 2017 
року о 09.30 год. відбудуться судові засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія 
Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович 
та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П.,  
Сичука М. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає Сако-
вича Василя Анатолійовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Остапа Вишні, буд. 7, кв. 62, м. Київ, як 
відповідача по цивільній справі № 757/52132/17-ц за 
позовом Олійник Світлани Анатоліївни до Саковича 
Василя Анатолійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням, в 
судове засідання, яке призначено на 21 грудня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин і відбудеться за адресою: 
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 306, під головуван-
ня судді Литвинової І. В.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідан-
ня без поважних причин, або неповідомлення суду 
про причини неявки, справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 
74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про 
виклик, відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Саченко Наталію Олек-
сандрівну, 26 червня 1995 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації: вулиця Селянська, буд. №3, с.Камінь Кроле-
вецького району Сумської області, як відповідачку по спра-
ві №579/1630/17, пров. №2/579/431/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Саченко Наталії Олександрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором №б/н від 20.09.2012 року, у 
розмірі 20 852 грн 02 коп.

Справа призначена до розгляду на 19 лютого 2018 року о 
14 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районно-
го суду Сумської області за адресою: м. Кролевець Сумської 
області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Саченко Н. О. подати письмові пояснення 
та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповіда-
чки в судове засідання, оголошення вважається належним 
повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Са-
ченко Н. О.

Суддя О. В. Моргун

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької 
області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка 
Хмельницької обл.) викликає на 15 год. 00 хв. 1 груд-
ня 2017 року як відповідача Мартищенка Михайла 
Івановича, який зареєстрований: вул. Героїв Небес-
ної Сотні, буд. 53-в, кв. 1, м. Шепетівка Хмельницької 
області, та проживає: вул. Авіаторська, 10, військо-
ве містечко 52, м. Дніпро Дніпропетровської облас-
ті, по справі №688/1067/17, 2/688/594/17 за позовом 
Колесніка Андрія Петровича, Колеснік Катерини Сер-
гіївни до Мартищенка Михайла Івановича про стяг-
нення боргу. Явка до суду обов’язкова.

Резервна дата – 09 год. 00 хв. 7 грудня 2017 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про при-

чини неявки, або якщо такі причини суд визнає непо-
важними, справа буде вирішена на підставі наявних у 
ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя І. O. Березова

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 у залі судових засідань №40, 30 листопада 2017 
року о 10.00 год. відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Солода Андрія Володимировича, 19 червня 
1976 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

В судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Солод Андрій Володимиро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Прокопчук А. В., 
Іванченка Я. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачів Ткачук Віру Миколаївну, Ткачук-Гончарук Любов Пе-
трівну, місце проживання яких: м. Київ, пр. Петра Григорен-
ка, 38, кв. 147, у судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 
2018 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної спра-
ви за позовом Косякова Олександра Валентиновича до Тка-
чук Віри Миколаївни, Ткачук-Гончарук Любові Петрівни, тре-
ті особи: Орлов Борис Миколайович, Відділ громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб ДМС Дарницького ра-
йону м. Києва, про позбавлення права користування житло-
вим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі 

вважаються повідомленими про день, час та місце розгляду 
справи і в разі неявки до суду справа може бути розглянута 
за їхньою відсутністю.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язані повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає відповідача Товстуна Віта-
лія Вікторовича (останнє відоме суду місце прожи-
вання: вул. Холодногірська, 31, кв. 65, м. Суми) у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Саве-
нок Ніни Григорівни до Товстуна Віталія Вікторовича, 
ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», тре-
ті особи: ТОВ «Торговий Дім «Софі», Михно Володи-
мир Іванович, про відшкодування збитків.

Судове засідання відбудеться 8 грудня 2017 року 
о 15 год. 30 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельниць-
кого міськрайонного суду Київської області за адре-
сою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Богдана Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ву буде розглянуто за його відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 28.11.2017 року о 10.30 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000078 за обвинуваченням Брекуна 
Романа Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Брекун 
Роман Михайлович, 06.02.1977 р.н., який зареєстрований та 
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіамістеч-
ко, буд. 14а, кв. 15.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., 
Бар’яка А. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювана Семенова Тетяна Вікторівна, 

22.10.1983 року народження, яка мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Міжнарод-
на, буд. 40, кв. 12, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-
5 КПК України, вам необхідно з’явитися 20.11.2017 
р., 21.11.2017 р. у період часу з 09.00 до 18.00 годи-
ни до кабінету № 511 слідчого управління прокурату-
ри Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта Є. А. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для до-
питу, вручення письмового повідомлення про підо-
зру та проведення інших слідчих дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42017050000000786 від 
27.09.2017 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє про ухвалення заочного рішення від 24 
жовтня 2017 року по справі № 428/9082/17 за позо-
вом Державного підприємства «Сєвєродонецька те-
плоелектроцентраль» до Суркова Геннадія Леонідо-
вича, відоме місце проживання: вулиця Гагаріна, бу-
динок № 8, квартира № 16, м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області, про стягнення заборгованості з опла-
ти послуг з централізованого опалення та постачання 
гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох про-
центів річних.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного 
рішення без задоволення заочне рішення може бути 
оскаржене відповідачем в загальному порядку.

Суддя Т. С. Журавель

ОГОЛОШЕННЯ 
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Володарський районний суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 87130, Донецька обл., смт Володарське, пров. Чапаєва, 
3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

29.11.2017 о 09:00 до Міхненко Микола Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 87040, Донецька обл., Ні-
кольський р-н, с. Кальчик, вул. 8-го Березня, буд. 84) справа 
№ 222/904/17, суддя Доценко С. І.

29.11.2017 о 09:30 до Абіру Самір (останнє відоме міс-
це реєстрації: 87000, Донецька обл., м. Нікольське (Воло-
дарське), вул. Чапаєва, буд. 134, кв. 2) справа № 222/895/17, 
суддя Доценко 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювана Богославська Олена Миколаївна, 

25.11.1976 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 
б. 62, кв. 44, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України, вам необхідно з’явитися 20.11.2017 р., 
21.11.2017 р. у період часу з 09.00 до 18.00 години 
до кабінету № 511 слідчого управління прокурату-
ри Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта Є. А. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для до-
питу, вручення письмового повідомлення про підо-
зру та проведення інших слідчих дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42016050000000855 від 
23.08.2016 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювана Гуляєва Марія Миколаївна, 

12.11.1980 року народження, зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, 
б. 32, кв. 52, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України, вам необхідно з’явитися 20.11.2017 р., 
21.11.2017 р. у період часу з 09.00 до 18.00 години 
до кабінету № 511 слідчого управління прокурату-
ри Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта Є. А. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для до-
питу, вручення письмового повідомлення про підо-
зру та проведення інших слідчих дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 42016050000000858 від 
23.08.2016 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє,  
що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:

Серія АМ №№ 0557769; 0246844; 0246843; 0244036; 0562951—
0562970; 0252965; 0252800; 0250739; 0245612; 0245620—0245623; 
0250350; 0250351; 0250360; 0250375; 0250388; 0252307—0252315; 
0252349—0252356; 0252359; 0252360; 0552432—0552435; 0552437; 
0552438; 0552525—0552527; 0552536; 0552539; 0552540; 0574736; 
0574744—0574747; 0574793—0574797; 0574867—0574869; 0574873; 
0574875—0574878.

Серія АК №№ 1945519; 3876402; 3876433; 3490484; 1951154; 
1959668; 3881289; 3881290; 3878475; 3482593; 3882982; 3478831; 
3483860; 3483861; 2426685—2426690; 2429342; 2429343; 3693345; 
2421045; 3478599; 2417549; 2416672; 1960008; 1330505; 1332267— 
1332270; 0668831—0668840; 0663754; 0663830; 0687764; 0693883; 
1946382; 1946384—1946387; 2414814; 2415616; 3245937; 3245938; 
3479408; 3479409; 3479420; 3682655; 3682702—3682705; 3682733; 
3681950; 3681969; 3681970; 3681973; 1958906; 0663003; 0672081; 
0677194; 0677198—0677205; 0677212—0677316; 0693652; 1616354; 
1949211; 1949238; 1949239; 2412927; 2412934; 2412935; 0668671; 
0672575; 1959245; 1948041; 1948042; 1948044; 2420619; 2437776; 
3683279; 1319898.

Серія АІ №№ 9824661; 9824662.

Компанія «АББ С.Р.О.» (Чеська Республіка), в особі 
Представництва «АББ С.Р.О.» в Україні, повідомляє 
про прийняття Компанією «АББ С.Р.О.» (Чеська Рес-
публіка) корпоративного рішення від 13 липня 2017 
року щодо ліквідації свого Представництва «АББ 
С.Р.О.» (надалі – Представництво) в Україні (код ЄД-
РПОУ 26618128, розташоване за адресою: 03110, 
Україна, м. Київ. вул. Грінченка, 2/1). Головою Лікві-
даційної комісії Представництва призначено Саргунс 
Наталію Миколаївну. Адреса місцезнаходження Лік-
відаційної комісії: Україна, 03110, м. Київ, вул. Уні-
верситетська, 13-А, контактний телефон (044) 249-
79-05. Вимоги кредиторів приймаються ліквідатором 
протягом двох календарних місяців з дня публікації 
цього оголошення, в порядку, встановленому зако-
нодавством України.

Апеляційний суд Полтавської області викликає 
учасника процесу Володченко Ольгу Миколаївну як 
відповідачку (остання відома адреса проживання:  
м. Полтава, вул. Героїв Чорнобильців (Чапаєва), 11, 
кв. 3) по цивільній справі за апеляційною скаргою 
Володченка Валерія Васильовича на заочне рішення 
Октябрського районного суду м. Полтави від 28 лип-
ня 2014 року по справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» 
до Володченко О. М., Володченка В. В. про стягнення 
заборгованості по кредитному договору.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 20 хви-
лин 5 грудня 2017 року в приміщенні Апеляційно-
го суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, 
вул. Соборності, 24.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Сторони по справі зобов’язані повідомляти суд 
про причини неявки в судове засідання.

Суддя С. М. Бондаревська

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Крамаренко А.І знаходиться цивільна справа 
за позовом Тихонової Олени Василівни до Тихоно-
ва Антона Євгеновича, треті особи: Тихонов Євгеній 
Едуардович, територіальна громада м. Бердянська в 
особі Бердянської міської ради, про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням: №310/5429/17.

Розгляд справи призначено на 27 листопада 2017 
року о 13.00 годині в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя 
Крамаренко А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Тихонова Антона Єв-
геновича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута 
за наявними в ній матеріалами.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в су-
дове засідання Костючок Тетяну Валеріївну, яка заре-
єстрована за адресою: Сумська обл., Охтирський ра-
йон, с. Журавне, вул. Миру, 1, але фактично прожи-
ває: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка, 24, кв. 41, 
як відповідачку по цивільній справі № 583/2835/17, 
провадження № 2/583/1164/17 за позовом Костючок 
Ігоря Володимировича до Костючок Тетяни Валеріїв-
ни про розірвання шлюбу, розгляд якої відбудеться 
30 листопада 2017 року о 09.00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. 
Незалежності, 5.

У разі неявки відповідачки Костючок Тетяни Вале-
ріївни справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Тиврівський районний суд викликає в судове засі-
дання як відповідача Педоренка Олександра Анатолі-
йовича, останнє відоме місце проживання: с. Сели-
ще, вул. Щаслива, 35 Тиврівського р-ну Вінницької 
обл., по справі № 145/1485/17 за позовом Педоренко 
Любові Францівни до Педоренка Олександра Анато-
лійовича про позбавлення батьківських прав, яке від-
будеться 19.12.2017 р. о 10.30 год. у приміщенні Тив-
рівського районного суду Вінницької області за адре-
сою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського райо-
ну Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справу буде розгля-
нуто в його відсутність на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя А. Г. Мазурчак

Апеляційний суд Полтавської області викликає 
Дробишева Сергія Анатолійовича (остання відо-
ма зареєстрована адреса: вул. Станіславського, 4а,  
кв. 68, м. Полтава), як відповідача у справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Орлан-Транс-Груп» до Дробишева Сергія Анатолі-
йовича про стягнення збитків.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 4 
грудня 2017 року в приміщенні Апеляційного суду 
Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Со-
борності, 24/15.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа бу-
де розглянута за вашої відсутності. Сторони по спра-
ві зобов’язані повідомити суд про причини неявки в 
судове засідання.

Суддя Прядкіна О. В.

Новозаводський районний суд м. Чернігова по-
відомляє, що відкритий розгляд справи за позовом 
Солодухіної Лідії Борисівни до Барибіної Інни Бори-
сівни про стягнення заборгованості за договором по-
зики, відкладено на 23 листопада 2017 року о 10 год. 
00 хв. під головуванням судді Деркач О. Г. у примі-
щенні суду за адресою: м. Чернігів, вул. Мстислав-
ська, 17, каб. 18. Для участі в справі як відповідачка 
викликається Барибіна Інна Борисівна, 01.01.1969 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Чернігів, вул. Слобідська, 54/3; м. Одеса, вул. 
Вертелецького, 38).

Одночасно повідомляє, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідачка вважається пові-
домленою про час та місце розгляду справи, тому у 
випадку відсутності відомостей про причини неявки 
до суду Барибіної Інни Борисівни, суд вирішить спра-
ву на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє судове рішення).

Зміївський районний суд Харківської області по-
відомляє Санчеса Роа Хусто Мануеля, 17.12.1963 
року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: Харківська область, Зміївський район, с. Слобо-
жанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. 13, кв. 18, про 
проведення судового засідання по цивільній справі 
за позовом Санчес Роа Тетяни Веніамінівни до Сан-
чеса Роа Хусто Мануеля про розірвання шлюбу. Су-
дове засідання відбудеться 1 грудня 2017 року о 13 
годині 00 хвилин у приміщенні Зміївського районно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська 
область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, №6, зал су-
дового засідання №3.

В разі неявки відповідача Санчеса Роа Хусто Ману-
еля в судове засідання справа буде розглянута за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній доказів та бу-
де постановлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «ПроКредит Банк» до Лучко Ната-
лії Вікторівни про звернення застави на предмет іпотеки.

Відповідачка Лучко Наталія Вікторівна (зареєстрована 
за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 21/46), виклика-
ється на 28 листопада 2017 року об 11.00 год. до суду, 
каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи якої невідо-
ме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідачка вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповіда-
чка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя М. М. Скиба
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»
Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору
F22G3523 Право вимоги за договором кредиту №104 від 26.10.2006
F22G3524 Право вимоги за договором кредиту №461 від 16.10.2006
F22G3525 Право вимоги за договором кредиту №09-0040 від 14.03.2008
F22G3526 Право вимоги за договором кредитної лінії №372 від 11.08.2008
F22G3527 Право вимоги за договором кредиту №266 від 12.10.2007
F22G3528 Право вимоги за договором кредиту №534 від 19.04.2007
F22G3529 Право вимоги за договором кредиту №301 від 29.08.2007
F22G3530 Право вимоги за договором кредиту №88/2007 від 17.08.2007
F22G3531 Право вимоги за договором кредиту №637 від 13.04.2007
F22G3532 Право вимоги за кредитним договором №022/08 від 11.02.2008.  

Право вимоги за кредитним договором №201/07 від 15.08.2007
F22G3533 Право вимоги за договором кредиту №162/07 від 26.10.2007
F22G3534 Право вимоги за договором кредиту №69-07 від 22.06.2007
F22G3535 Право вимоги за договором непоновлювальної кредитної  

лінії №261 від 29.05.2007
F22G3536 Право вимоги за договором непоновлювальної кредитної  

лінії №270 від 14.06.2007
F22G3537 Право вимоги за договором непоновлювальної кредитної  

лінії №284 від 13.07.2007.
Право вимоги за договором непоновлювальної кредитної  
лінії №337 від 04.01.2008

F22G3538 Право вимоги за договором кредиту №299 від 17.08.2007
F22G3539 Право вимоги за договором непоновлювальної кредитної  

лінії №295 від 09.08.2007
F22G3540 Право вимоги за договором кредиту №502 від 01.03.2007. Право вимоги за 

договором кредиту №594 від 11.07.2007. Право вимоги за договором кре-
диту №780 від 15.04.2008. Право вимоги за договором кредиту №593 від 
11.07.2007

 
Місце проведення аукціону Посилання на перелік організаторів торгів, 

   які у своїй діяльності використовують створену 
   ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» електронну   

   торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону Перші відкриті торги (аукціон) – 24.11.2017
   Другі відкриті торги (аукціон) – 08.12.2017
   Треті відкриті торги (аукціон) – 22.12.2017
   Четверті відкриті торги (аукціон) – 09.01.2018
   П’яті відкриті торги (аукціон)  – 23.01.2018
   Шості відкриті торги (аукціон)  – 06.02.2018
   Сьомі відкриті торги (аукціон)  –20.02.2018
   Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 06.03.2018
Час проведення аукціону  Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по 

кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту  http://www.fg.gov.ua/assets-selling?start=60
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні) 

 Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Закірова Дмитра Тагіровича, проживає за адресою: м. Со-
рокине (Краснодон), вул. Артема, 20, Луганської області, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/12629/17 за позо-
вом Закірової Світлани Агаліївни, представника позивача Вовка Во-
лодимира Вікторовича до Закірова Дмитра Тагіровича про розірван-
ня шлюбу, що відбудеться 29 листопада 2017 року о 14.00 год. У разі 
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
відповідачів: Автомонова Валерія Івановича, Автомонову Таїсію Пантеліїв-
ну в судове засідання на 29 листопада 2017 року о 17.00 годині по цивіль-
ній справі за позовом № 426/10557/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Автомонова В. І., Автомонової Т. П. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, до залу судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Сальнікова Костянтина Вікторовича, проживає за адресою: 
м. Молодогвардійськ, вул. Осьмухіна, б. 10, кв. 45, Луганської області, 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/13193/17 
за позовом Шавкун Ксенії Ярославівни до Сальнікова Костянтина Ві-
кторовича про розірвання шлюбу, що відбудеться 29 листопада 2017 
року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Ірпінський міський суд викликає Ковтуна Олега Володимирови-
ча та Чумака Артема Олександровича, останнє відоме місце прожи-
вання: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 50-А, як 
відповідачів по справі за позовом Матвеєва Анатолія Йосиповича до 
Ковтуна Олега Володимировича, Чумака Артема Олександровича про 
відшкодування витрат на поліпшення спільного майна (газового во-
донагрівального обладнання будинку), у судове засідання, яке відбу-
деться 27.11.2017 р. о 15 год. 30 хв. у приміщенні Ірпінського місько-
го суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто у відсутності відповідачів.

Суддя Н. Ф. Карабаза

В Шевченківському районному суді м. Києва 27.11.2017 року 
о 13.00 год. відбудеться судовий розгляд кримінального прова-
дження відносно Захожого Дмитра Павловича, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 368 КК України.

У судове засідання викликається Захожий Дмитро Павлович.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

Літинський районний суд Вінницької області викликає як від-
повідача Гаврилка Олександра Васильовича, жителя: Київська 
область, Бориспільський район, с. Старе, вул. Радянська, 4, у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Гаврилко К. В. до 
Гаврилка О. В. про розірвання шлюбу. Справа слуханням призна-
чена 30.11.2017 року на 09.00 годину в приміщенні Літинського 
районного суду: смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, суддя Же-
ліховський В. М., каб. 10.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявни-
ми доказами.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ко-
лісніченка Миколу Петровича, 07.08.1949 року народження, який про-
живає: вул. Куйбишева, 15, кв. 167, м. Сімферополь, АР Крим, у під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні № 42016010000000229 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
10.30 годину 7 грудня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяковсько-
го, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд 
оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бе-
лика Дмитра Анатолійовича, 17.10.1969 року народження, який заре-
єстрований: вул. Рози Люксем6ург, 74, м. Севастополь, АР Крим, у 
підготовче судове засідання за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні № 22017011000000009 за ч. 1 ст.111 КК України на 
10.00 годину 7 грудня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяковсько-
го, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд 
оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судового провадження.

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, 
вул. Велика, 33) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

24.11.2017 о 08:45 до Назаров Ян Євгенович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70203, Запорізька 
обл., м. Гуляйполе, вул. Лесі Українки, буд. 1) справа 
№ 315/1118/17, суддя Телегуз С. М.

22.11.2017 о 09:00 до Ясько Тетяна Григорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70224, Запорізь-
ка обл., Гуляйпільський р-н, с. Верхня Терса) справа  
№ 315/1027/17, суддя Телегуз С. М.

24.11.2017 о 08:30 до Остапець Микола Валенти-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 70240, Запо-
різька обл., Гуляйпільський р-н, с. Полтавка, пров. 
Піонерський, буд. 1) справа № 315/1215/17, суддя 
Телегуз С. 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.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
13.12.2017 о 08:00 до Коврига Євген Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 63400, Харкiвська обл., Зміїв-
ський р-н, с. Колесники, вул. Центральна, буд. 30) справа  
№ 621/994/16-ц, суддя Овдієнко 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.

Красилівський районний суд Хмельницької області 
викликає Мкртумова Івана Рафаїловича, як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі за позовом Гам-
рецької Юлії Станіславівни до Мкртумова Івана Рафаї-
ловича, Попчука Юрія Володимировича про захист прав 
споживача шляхом розірвання договору та стягнен-
ня коштів. Судове засідання відбудеться 21.11.2017 р. о  
8 год. 15 хв. у приміщенні Красилівського районного су-
ду Хмельницької області за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал №4

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа 
буде розглянута за наявними в ній даними та доказами.

Голова суду Р. В. Вознюк

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя (адреса 
суду: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 6) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   06.12.2017 о 10:45 до Рижова Олена Вікторівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 87541, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Азовстальська, буд. 7, кв. 4з) справа № 265/5453/17, 
суддя Костромитина О. О.

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 об-
ласті (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, 
яке відбудеться 28 листопада 2017 року о 09.00 годині за 
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 
2, каб. 19, як відповідача по справі за позовом Кісельо-
вої Г. А. до Кісельова М. А. про позбавлення батьківських 
прав, Кісельова Максима Анатолійовича, 19.11.1984 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Європейська, 60/24.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Гордєєва Олега Костянтиновича, 04.11.1968 
року народження, який проживає: вул. Дзержинського, 
6, кв. 1, с. Кіровське, АР Крим, у підготовче судове засі-
дання за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні № 420150000000000584 за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни на 11.00 годину 7 грудня 2017 року в приміщенні суду: 
пр. Маяковсвкого, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під голову-
ванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд 
оголошення вважається належним повідомленням і роз-
гляд справи можливий за процедурою спеціального су-
дового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Радвановську Юлію Анатоліївну, 14.09.1981 року 
народження, зареєстровану: м. Сімферополь, АР Крим, 
вул. Хрустальова, 97, кв. 94, у підготовче судове засідан-
ня за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
11.00 годину 28 листопада 2017 року в приміщенні суду: 
пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, у колегії суд-
дів під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваче-
ної в суд оголошення вважається належним повідомлен-
ням і розгляд справи можливий за процедурою спеціаль-
ного судового провадження.

Ємільчинський районний суд Житомирської області ви-
кликає відповідача Щербину Володимира Олексійовича у 
цивільній справі №277/755/17 за позовом ТОВ «Комплекс 
Агромарс» до Щербини Володимира Олексійовича про від-
шкодування матеріальної шкоди, заподіяної підприємству 
працівником, у судове засідання, яке відбудеться 28 листо-
пада 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Житомир-
ська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у 
відсутності Щербини Володимира Олексійовича за наявними 
в ній доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Гресько

Червоноармійський районний суд Житомирської області 
повідомляє, що 30.10.2017 року ухвалено заочне рішення по 
цивільній справі № 292/805/17 за позовом Несенюк О. І. до 
Малюка Андрія Васильовича (Житомирська область, смт Пу-
лини, вул. Сагайдачного,18) про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням та зняття 
з реєстрації за місцем проживання.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив за письмовою заявою відповідача, яку може бути 
подано протягом десяти днів з дня опублікування цього ого-
лошення.

Суддя Т. С. Рябенька

Дубровицьким районним судом Рівненської області 18 вересня 
2017 року без відповідача розглянуто цивільну справу № 560/648/17 
за позовом Придюк Тетяни Йосипівни до ТзОВ «Глобал-Альянс» про 
захист прав споживача, визнання договорів недійсними та застосу-
вання правових наслідків недійсності правочину.

Даним рішенням позов Придюк Тетяни Йосипівни про захист прав 
споживача, визнання договорів недійсними та застосування право-
вих наслідків недійсності правочину було задоволено. З повним тек-
стом рішення відповідач може ознайомитися, звернувшись до канце-
лярії Дубровицького районного суду за адресою: вул. Миру, буд. 22а, 
м. Дубровиця Рівненської області.

Суддя Оборонова І. В.

Втрачене свідоцтво 
платника єдиного 

податку, 
серія А №216066, 
видане суб’єкту 

господарювання Бухті 
Олексію Павловичу, 

дата виписки свідоцтва 
21 травня 2012р., 

вважати недійсним.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв Не-
бесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької області) викликає на 10 годину 
11 грудня 2017 року як відповідача Самойлюка Валерія Васильовича по спра-
ві 688/2124/17/2/688/929/17 за позовом Самойлюк Яни Георгіївни до Само-
йлюка Валерія Васильовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
– Орган опіки та піклування Шепетівської міської ради Хмельницької області, 
про позбавлення батьківських прав. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки 
відповідача справа буде розглядатись за його відсутності на підставі зібраних 
по справі доказів. При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. В. Мазур

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 20.02.2018 року об 11 год. 30 хв. 
відповідачку Зарубенко Ніну Олександрівну, 05.06.1955 р.н., по справі 
за позовом Комунального підприємства «Центр обслуговування Шев-
ченківського району» до Зарубенко Ніни Олександрівни про стягнення 
заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі неявки справа 
розглядатиметься в її відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за 
адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 29, викликає Кілівніка Сергія Станіс-
лавовича як відповідача у цивільній справі №203/3051/17 за позовом 
Лисенко Тетяни Миколаївни до Лучкіна Сергія Анатолійовича, Кілівні-
ка Сергія Станіславовича, Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Приватстройінвест» про припинення права власності, що відбудеть-
ся о 14.00 годині 28 листопада 2017 року. У випадку неявки відповідача 
справу буде розглянуто в заочному порядку.

Суддя С. Ю. Казак

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: 

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 29 листопа-
да 2017 року о 09.30 год. відбудеться розгляд кримінального провадження 
по обвинуваченню Жарка Сергія Олександровича, 19 січня 1982 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Жарко Сергій Олександрович та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Бойка В. М., Волошина С. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 16 годині 00 хвилин 27 листопада 
2017 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-А, каб. № 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 
квітня 1958 року народження, у рамках кримінального провадження  
№ 42016010000000283, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 
16.05.1957 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Єгоров 
Сергій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 28 листопада 2017 року о 16.30 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.
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Осіння Кам’янка заворожила юних музикантів
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. У Кам’янці 
на Черкащині завершився 
XV Всеукраїнський дитячий 
музичний конкурс пам’яті 
П.І. Чайковського. Це єдине 
у світі змагання, в якому бе-
руть участь діти з маленьких 
містечок і селищ — таких, як 
Кам’янка. 

Історія міста тісно пов’язана 
з іменем великого композито-
ра. Тут він створив понад 30 
музичних творів, серед яких 
опера «Євгеній Онєгін» і ба-
лет «Лебедине озеро». Саме 
до Кам’янки з’їхалися діти з 
усіх куточків України, щоб узя-
ти участь у конкурсі. Їх приві-
тала директор Кам’янського 
державного історико-культур-
ного заповідника Галина Та-
ран. Меценат, засновник та 
керівник центру культурних іні-
ціатив «Відповідальне майбут-
нє» Вікторія Зубенко зауважи-
ла, що Лускунчик на ембле-
мі конкурсу цього року змінив 
бронежилет, який свідчив про 
війну в Україні, на фрак, що 
пов’язують із надією на мирне 
і щасливе життя українців.

Учасники конкурсу пораду-
вали публіку, членів журі й пе-
дагогів гарними, впевненими 
та артистичними виступами. 
У різних номінаціях відзначе-
но багато талановитих вико-
навців. Звучали твори україн-
ських та закордонних авторів. 
І звісно,  незабутнього Петра 
Чайковського.

Учасники конкурсу зустріли-
ся в історичному музеї з май-

стром народної творчості Оль-
гою Отнякіною-Бердник і ма-
ли змогу оглянути експозицію 
й поласувати солодощами, 
стати учасниками «Ранкового 
чаю з П.І. Чайковським».

Педагоги ж поспілкувалися 
з головою журі  — українсько-
шведською піаністкою, дирек-
тором Українського інститу-
ту в Стокгольмі Наталією Па-
січник, яка розповіла про нові 
тенденції та проблеми в сучас-
ній музичній педагогіці.

Під час підбиття підсум-
ків усі конкурсанти, педаго-

ги, члени журі та організатори 
отримали подарунки, а лауре-
ати та їхні вчителі  — грошові 
винагороди. 

Справжньою музою, на-
тхненницею конкурсу юних 
музикантів давно стала бага-
торічний член журі проректор 
Національної музичної акаде-
мії України Леся Олійник. Що-
року вона забезпечує конкур-
сантів відзнаками Національ-
ної спілки композиторів Укра-
їни, Міжнародної музичної ра-
ди та музичної академії. За-
вдяки її сприянню найтала-

новитіші переможці конкур-
су, отримавши добрий старт 
у Кам’янці, стали  студентами 
Національної музичної акаде-
мії України ім. П.І. Чайковсько-
го.

Всеукраїнський дитячий му-
зичний конкурс у Кам’янці від-
значив 15-річчя. На ньому ви-
росло не одне покоління юних 
музикантів. Рік у рік він трима-
ється на ентузіазмі відданих 
йому людей, зібрав багатьох, 
для кого діти, мистецтво і ду-
ховність — найважливіші цін-
ності.

ПАЛКА ПІДТРИМКА. Перший офіційний домашній 
матч цього року жіноча збірна з баскетболу зробила 
справжнім святом для  вболівальників.  У рамках кваліфі-
кації до чемпіонату Європи 2019 «синьо-жовті» в столич-
ному Палаці спорту декласували збірну Болгарії — 94:44.

Найрезультативнішою в нашій команді стала її капітан 
Аліна Ягупова: відігравши 33 хвилини, вона  набрала 41 
очко (5/10 двоочкових, 9/16 триочкових, 4/4 штрафних) 
при 54% реалізації кидків з гри.

Також в активі лідера 9 підбирань (одне  в атаці), 4 пе-
редачі, 3 перехоплення та 2 блок-шоти, а її рейтинг ефек-
тивності склав рекордні для другого туру кваліфікації 46 
балів. 

Наступний відбірний  матч українки проведуть на по-
чатку  лютого на своєму майданчику проти чемпіонок Єв-
ропи — іспанок. Сподіваємося,  і вболівальники, і таліс-
ман ФБУ — найкрутіший український кіт, і група підтрим-
ки «Руді лисички» належним чином підготуються до зу-
стрічі підопічних Горана Бошковича з фаворитками гру-
пи. Й підтримка команди буде такою ж несамовитою.

Переселенцям допоможуть 
перекваліфікуватися

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. У Рубіжному, що на Луганщині, нещодавно відкрили 
громадський  центр «Моя мрія», де  проводитимуться  тренінги з 
перекваліфікації для переселенців, багатодітних та малозабезпе-
чених сімей. Такий  центр уже діє  в Лисичанську, а незабаром 
планують відкрити в Старобільську.

Як повідомляє відділ комунікації Норвезької ради у справах бі-
женців (NRC), в центрі «Моя мрія»  проводитимуться тренінги для 
людей, які потребують перекваліфікації за такими спеціальностя-
ми: кравець, фотограф і майстер манікюру та педикюру.

Учасниками тренінгів уже стали 60 осіб. Курси розраховані на 
два місяці. Окрім того, в центрі ефективно діє команда волонтерів: 
серед них чимало  психологів і творчих людей, які проводитимуть  
майстер-класи, безкоштовні курси англійської мови для дітей та 
дорослих. Завдяки обладнаній дитячій кімнаті батьки зможуть на 
кілька годин залишити своїх дітей з волонтерами.

Актуальний урок  
з мінної безпеки

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНУЙ! У Краматорську на Донеччині  для студентів тутеш-
нього вищого професійного металургійного училища провели дуже 
актуальний для нинішніх буднів урок з мінної безпеки. Тренінг орга-
нізували міжнародні партнери із Данської групи розмінування, які 
працюють на Донбасі. Молодим жителям  прифронтового краю вко-
тре розповіли про серйозну небезпеку і загрозу від  мін та  снарядів, 
що не вибухнули, а також від інших  видів озброєння та боєприпа-
сів  чи саморобних  вибухових  пристроїв. На жаль, підтвердженням 
цьому є й невтішні цифри статистики, нагадані учасникам тренінгу: 
у період з літа 2014 року до нинішньої осені у зоні проведення АТО 
від згаданих небезпечних предметів постраждала 1331 особа. При-
чому аж 438 людей загинуло, а 893 отримали різноманітні поранен-
ня.. А тим часом фахівці з розмінування попереджають, що повніс-
тю очистити територію колишніх бойових дій від залишків зброї та 
боєприпасів вдасться тільки через 15 років. Отож намагання навчи-
ти місцевих людей, як слід поводитися в небезпечних місцях, схоже, 
ще тривалий час залишатимуться актуальними. 

Організатори конкурсу сподіваються, що він стане для дітей дорогою у музичні світи


