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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 листопада 2017 року
USD 2649.9087 EUR 3125.5673 RUB 4.4437 / AU 340208.53 AG 4527.37 PT 246706.50 PD 260486.03

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

ЦИФРА ДНЯ

Петро Порошенко:
«Ми не лише вкладаємо гроші 

у зв’язок  людей, щоб легше 
поєднувати транспортним 

сполученням, а ще й 
у бізнес уздовж доріг, 

інфраструктуру, 
туризм».

Роботу шукають  
і знаходять

СОЦПОЛІТИКА. У січні—жовтні 2017 року до Державної служби 
зайнятості звернулось 169 тисяч роботодавців, які подали відомос-
ті про 904 тисячі вакансій. Це значно перевищує торішні показники. 
Так, кількість роботодавців, які звернулись до ДСЗ, зросла порівня-
но з аналогічним періодом 2016 року на 11%, а кількість вакансій 
— на 12%. З огляду на активізацію економічних процесів розпочи-
нається соціальний проект під гаслом «Живи та працюй в Україні», 
головна мета якого — пожвавлення ринку праці, повідомляє Дер-
жпраці. За цей період кількість осіб, працевлаштованих за сприян-
ня Державної служби зайнятості, зросла на 38 тисяч, або на 6%, і 
становила 693 тисячі. 44% з них працевлаштували оперативно, до 
надання статусу безробітного. 200 тисяч осіб залучали до громад-
ських та інших тимчасових робіт. 153 тисячі безробітних проходи-
ли профнавчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у 
центрах профтехосвіти, зросла на 18% і становила 41 тисячу осіб. 
Кількість безробітних станом на 1 листопада 2017 року, порівня-
но з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 11% і станови-
ла 282 тисячі.

8,7% 
становив приріст генерації 

електроенергії вітчизняними АЕС  
за 10 місяців року порівняно з торішнім 

аналогічним періодом
СКАНДАЛ. У Львові відкрито кримінальні провадження  
за фактом зникнення музейних цінностей

куди і як відпливають 
мистецькі скарби

Президент про амбітні плани дорожнього будівництва  
в 2018 році
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7 10 Розпорядження Кабінету Міністрів України  
«Про утворення Організаційного комітету  
та затвердження плану заходів із підготовки  
та відзначення у 2017 році Дня Гідності  
та Свободи»

Україна 
недостатньо 
використовує 
потенціал сонця  
й вітру 

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ДОКУМЕНТИ

Підпільний обмінник? А ви доведіть!
ФІНАНСИ. Чому так важко боротися з нелегальними пунктами обміну валют? 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно Національний 
банк України провів вели-

ку комплексну перевірку не-
банківських легальних пунк-
тів обміну валют, які свого ча-
су отримали від регулятора 

ліцензію на цей вид діяльнос-
ті. Під час акції Нацбанк часто 
натрапляв на нелегальні об-
мінники.  А визначав він та-
ких фінансових підпільників 
за різними ознаками. Як було 
зазначено в офіційній відпові-
ді «УК» прес-служби регуля-
тора, найперша з таких ознак 

— відсутність інформації про 
пункт обміну валюти у Реєстрі 
приміщень, де здійснюють та-
ку діяльність або надають ін-
ші фінансові послуги з правом 
використання гривні та твер-
дих заморських валют. До ре-
чі, реєстр є у відкритому до-
ступі на сайті Нацбанку.

«Крім того, відповідно до 
нормативно-правових ак-
тів Нацбанку, пункт обміну 
валют, який працює закон-
но, має розміщувати на ви-
дному для клієнтів місці ко-
пії дозвільних документів, а 
саме: ліцензії, офіційну на-
зву небанківської фінансової 

установи, якій належить об-
мінний пункт; прізвище, ім’я 
та по батькові  касира, що об-
слуговує клієнтів; інформа-
цію про поточні курси валют, 
затверджені керівництвом 
небанківської фінансо-
вої установи», — йдеть-
ся у відповіді.  
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оголошення

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

 
      

   
Запрошення до Участі в Торгах (ЗУТ)

Дата:   21.11. 2017
Проект:  Реконструкція підстанцій у східній частині України
Тендер:  Лот 4. «Трансформатори для ПС 330 кВ «Залютине», 
  ПС 750 кВ «Запорізька» та ПС 750 кВ «Дніпровська».
Процедура:  Міжнародні конкурсні торги з посткваліфікацією
Номер:  BMZ-ID 2020 83 608
Покупець:  Державне підприємство 
  «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Фінансування: Банк розвитку KfW та Уряд Федеративної Республіки  
  Німеччина

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
цим запрошує до участі у відкритих торгах правоможних та кваліфікованих 
учасників торгів за Контрактом «Трансформатори для ПС 330 кВ «Залюти-
не», ПС 750 кВ «Запорізька» та ПС 750 кВ «Дніпровська».

Вищевказаний Проект є спільним заходом Уряду України та Уряду Феде-
ративної Республіки Німеччина. Виконання даного Проекту буде фінансува-
тися в рамках угоди про позику, укладеної між Кабінетом Міністрів України 
та банком KfW.

Проект охоплює комплексну реконструкцію чотирьох підстанцій Північної 
Електроенергетичної Системи та Дніпровської Електроенергетичної Системи.

Лот 4 «Трансформатори для ПС 330 кВ «Залютине», ПС 750 кВ «Запорізь-
ка» та ПС 750 кВ «Дніпровська» передбачає лише поставку нових автотранс-
форматорів, силових трансформаторів, трансформаторів поперечного ре-
гулювання та лінійних регулювальних (бустерних) трансформаторів для ПС 
330 кВ «Залютине», ПС 750 кВ «Запорізька» та ПС  750 кВ «Дніпровська», 
а також шеф-монтаж. Встановлення, первинне та вторинне підключення , а 
також введення в експлуатацію вищевказаного обладнання буде відбуватися 
під наглядом постачальника, проте самі роботи включено в обсяги робіт ін-
ших окремих Лотів, які не є частиною цих торгів.

Конкурсні торги будуть проводитися згідно з процедурою Банку KfW («Ке-
рівні принципи KfW щодо закупівлі товарів, робіт та супутніх послуг у фінан-
совому співробітництві з країнами-партнерами», опубліковані Банком KfW 
та доступні за наступним посиланням: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/
International-financing/KfW-Development-Bank/Publications/) та зі стандартни-
ми формами МБРР та відкриті для всіх учасників торгів з правоможних кра-
їн, як визначено в Керівних принципах.

Зацікавлені учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від 
Покупця за наступною адресою:

Віктор Лисих,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель 
ДП «НЕК «Укренерго»
Вул. Симона Петлюри, 25, 01032, Київ, Україна
Тел.: +38 044 238 30 14
Факс: +38 044 238 39 81
Email: procurement_office@ua.energy
Денис Ільєнко
Інженер відділу організації міжнародних закупівель
ДП «НЕК «Укренерго»
Вул. Симона Петлюри, 25, 01032, Київ, Україна
Тел: + 38 044 238 33 69
Факс: +38 044 238 39 81
E-mail: procurement_office@ua.energy
Зацікавлені учасники торгів можуть отримати повний пакет тендерної 

документації після подання офіційного листа на вищевказані адреси та піс-
ля сплати невідшкодованої суми у розмірі 500 (п’ятсот) євро або еквівалент-
ної суми в українських гривнях, яка включає витрати на копіювання, доставку 
зареєстрованою експрес-поштою та послуги зв’язку (включаючи ПДВ та ви-
ключаючи комісію банку та інші витрати, які повинен сплатити учасник торгів).

Сплату необхідно здійснити на розрахунковий рахунок Покупця із вказан-
ням призначення платежу «Сплата за тендерну документацію за Проектом 
BMZ-ID 2020 83 608 (KfW)»:

Для нерезидентів України (євро):
Банк — кореспондент:
Дойче Банк (Німеччина) АГ, Франкфурт на Майні, Німеччина
р/р: 949876710, S.W.I.F.T.: DEUT DE FF
Банк-отримувач:
АТ «Укрексімбанк»
Вул. Антоновича, 127, 03150, Київ, Україна
МФО: 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Отримувач:
ДП «НЕК «Укренерго»
р/р: 26000030066033
ЄДРПОУ: 00100227
Вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Україна.
Для резидентів України (українська гривня): 
АТ «Укрексімбанк»
МФО:322313
р/р: 26008010066033
ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ: 00100227
Вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Україна 
(в українській гривні за обмінним курсом НБУ на день сплати).
Тендерна документація буде одразу вислана кур’єром, але Покупець не 

несе відповідальності за втрату або пізню доставку. Уповноважені представ-
ники учасників торгів можуть персонально отримати тендерну документа-
цію за адресою, що вказана вище, після надання документа, що підтверджує 
банківський переказ, а також копії довіреності (на бланку компанії).

Тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс за вищевказаною 
адресою не пізніше 25 січня 2018 року, 11:00 за київським часом та повинні 
супроводжуватися заставним забезпеченням на суму 400 000 євро, або на 
еквівалентну суму в конвертованій валюті.

Учасник повинен надати:
• Один (1) оригінал (англійською) та дві (2) друковані копії разом з укра-

їнським (російським) перекладом, якщо надається, та електронною копією – 
Покупцю – Віктору Лисих, начальнику відділу організації міжнародних заку-
півель, ДП «НЕК «Укренерго», вул. Симона Петлюри, 25, 01032 Київ, Україна 

кімната №450,  Тел: +38 044 238 30 14 / +38 044 238 33 69.
• Одну (1) електронну копію на трьох USB Флеш картах – Банку – Катрін 

Прасс, Керівник з питань закупівель (LEe-3), вул. Palmengartenstrasse 5-9, 
60325 Франкфурт, Німеччина; 

Тел: +49 69 7431 68136,
Факс: +49 69 7431 66 68136.
• Дві (2) друковані копії та 1 (одну) електронну копію на USB Флеш кар-

ті – Консультанту – Ю. Кампа, Керівник Проекту, компанія Consulectra GmbH, 
вул. Am Trippelsberg 45, 40589 Дюссельдорф – Німеччина; 

Тел: +49 (0211) 7108 401;
Подання Тендерних пропозицій у електронному вигляді електронною по-

штою не дозволяється. 
Тендерні пропозиції будуть розкриті в присутності представників учасни-

ків торгів, які виявили бажання бути присутніми, 25 січня 2018 року об 11:00 
за київським часом в офісі ДП «НЕК «Укренерго», вул. Симона Петлюри, 25, 
01032 Київ, Україна, кімната. № 232. 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведе-
ної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростан-
цій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні 
торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та пра-
вилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14105-14106-
141-GOODS-1):

№ 14105 «Модернізація системи нормальної експлуатації важливої 
для безпеки реакторного відділення (СНБ ВБ РВ) (контрольно-вимірю-
вальні пристрої (КВП), технологічні захисти, блокування і сигналізації 
(ТЗБіС), системи автоматичного регулювання і дистанційного управ-
ління (САРіДУ), обладнання спецкорпусів класу безпеки 3Н)»

№ 14106 «Модернізація системи нормальної експлуатації важливої 
для безпеки турбінного відділення (СНБ ВБ ТВ) (контрольно-вимірю-
вальні пристрої (КВП), система контролю механічних величин турбі-
ни (СКМВТ), технологічні захисти, блокування і сигналізації (ТЗБіС), 
системи автоматичного регулювання і дистанційного управління  
(САРіДУ)»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП  
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведе-
ної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростан-
цій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні 
торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та пра-
вилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14404-153-
GOODS-1):

«Модернізація системи управління резервних дизель-генераторів»
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Повістка про виклик 
Підозрюваний Дикий Дмитро Вікторович, 13.10.1971 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 00 
хв. 21, 23 листопада 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Украї-
ни Волошко О. С. у каб. № 702 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, 
(тел. 044-256-92-21) для допиту як підозрюваного, оголошення про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000360 
від 15.08.2014, відкриття матеріалів. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 139 КПК України.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований  
аукціон № 37(210)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення. 
Аукціон відбудеться 28 листопада 2017 року об 11:00 год. за адресою:  

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-
2001) загальним обсягом 1 533,000 т, ресурс грудня 2017 р. Виробництво Тимо-
фіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 53 лоти, обсяг 
1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 1113 т, транспортування автотранспортом. Виробництво 
Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 12 лотів, об-
сяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 420 т, транспортування залізниця. Стартова ціна за 
1 тонну – 7 531,61 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і прода-
вець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скраплено-
го газу  здійснюється у грудні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець 
самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скра-
пленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в роз-
мірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають 
на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного до-
ручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує 
уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів прово-
диться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 27 лис-
топада 2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Кре-
ді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в 
ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціо-
ні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати від-
повідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих 
аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформа-
цію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. 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.

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

організатор торгів: 
ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b19191
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

04.12.2017; 18.12.2017; 02.01.2018; 17.01.2018;
31.01.2018; 14.02.2018; 28.02.2018; 15.03.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведеннявідкритих 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/26962-asset-sell-id-121052

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Горячев Василь Іванович, 28.04.1968 р.н., проживає: 

Донецька область, м. Донецьк, вул. Острогорського, 1/2, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитись 24.11.2017 р., 
25.11.2017 р., 27.11.2017 р. у період з 09.00 год. до 18.00 год. до стар-
шого слідчого третього СВ СУ прокуратури області за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Вчительська, 47 для проведен-
ня слідчих дій — допиту як підозрюваного, надання доступу до ма-
теріалів та вручення обвинувального акта із додатками у кримі-
нальному провадженні №12015050000000412 від 26.05.2015 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знахо-
диться кримінальне провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/46/2017) за обвинуваченням Сталенного Владислава Юрі-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрі-
йовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 24 листопада 2017 року о 12 годині 45 хвилин у за-
лі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької 

області Черков В. Г. здійснює виклик до суду, який розташовано за 
адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обвинува-
ченого: Дибова Едуарда Вікторовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: м. Макіївка, вул. Р.Люксембург, 117, який обвинувачується у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 22016050000000111 від 30.05.2016 p., яке відбудеться 24.11.2017 
року о 09 годині 15 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поваж-
них причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 
до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб або засто-
совано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явитись до суду.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №37(210)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»
28.11.2017 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ  «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу  

для потреб населення №37(210)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна  

за 1 тонну, 
грн.   

(без ПДВ)

Стартова 
ціна  

за 1 тон-
ну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова 
вартість  

одного ло-
та, грн. 
 (з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25,000 6 6 276,34 7 531,61 188 290,25 150,000 1 129 741,50 залізницею: EXW — Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс — 2010). Обсяги виробництва 
грудня 2017 р. Термін відвантаження грудень 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20,000 7 6 276,34 7 531,61 150 632,20 140,000 1 054 425,40 автотранспортом: EXW — Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс — 2010).  Обсяги виробни-
цтва грудня 2017р . Термін відвантаження грудень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,000 25 6 276,34 7 531,61 150 632,20 500,000 3 765 805,00 автотранспортом: EXW — Качанівське в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс — 2010). 
Обсяги виробництва грудня 2017р. Термін відвантаження грудень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,000 33 6 276,34 7 531,61 150 632,20 660,000 4 970 862,60 автотранспортом: EXW — Глинсько-Розб. в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс — 
2010).  Обсяги виробництва грудня 2017 р. Термін відвантаження грудень 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20,000 4 6 276,34 7 531,61 150 632,20 80,000 602 528,80 автотранспортом: EXW — Долинський  ГПЗ(Інкотермс — 2010).  Обсяги виробництва 
грудня 2017 р. Термін відвантаження грудень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 1 530,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 11 523 363,30

ПАТ «Укрнафта»
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW — Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс — 2010).  
Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукці-
онів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання 

заявок: до 18:00 27.11.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петюшеву Нану Мико-
лаївну як обвинувачену на 09 год. 00 хв. 27 листопада 2017 року в справі за 
обвинуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народжен-
ня у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Ми-
колайовича як обвинуваченого на 09 год. 15 хв. 27 листопада 2017 року в 
справі за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.
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оголошення

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

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як обви-
нуваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 
року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Первомайськ, кв. 60 років СРСР, 
буд. 9, кв. 52, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/1486/17, 1-кп/425/266/17 на підставі 
обвинувального акта відносно Пащенка Ю. О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно при-
бути до підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 1 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення заочного рішення від 
6 листопада 2017 року по справі № 428/9079/17 за 
позовом Державного підприємства «Сєвєродонець-
ка теплоелектроцентраль» до Попсуй Карини Едуар-
дівни, відоме місце проживання: проспект Гвардій-
ський, будинок № 31б, квартира № 36, м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області, про стягнення заборгова-
ності з оплати послуг з централізованого опалення 
та постачання гарячої води, інфляційних нарахувань 
та трьох процентів річних.

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

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення заочного рішення від 
06.10.2017 року по справі № 428/7275/17 за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАУН 
СЕРВІС» до Кононової Наталії Антонівни (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Танкистів, буд. 1А, кв. 93) про стяг-
нення заборгованості на оплату послуг з централізо-
ваного питного водопостачання та водовідведення.

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

Суддя Т. С. Журавель

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеть-
ся 30 листопада 2017 року о 09 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Копова Оксана Олександрівна, зареєстрована за адре-
сою: м. Київ, вул. Вербицького, 8а, кв. 118, викликаєть-
ся як відповідачка Дарницьким районним судом м. Ки-
єва в судове засідання, яке відбудеться 25 грудня 2017 
року о 15 год. 30 хв. у цивільній справі за позовом Цві-
гуна Юрія Вікторовича до Копової Оксани Олександрів-
ни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітньої 
доньки Копової Аврори Сергіївни, третя особа: Дарниць-
кий РВ ГУ Державної міграційної служби України у м. Ки-
єві, Служба у справах дітей Дарницького РДА, про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного су-
ду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 17, зал 6.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута у його відсутність з урахуванням наяв-
них у ній доказів відповідно до чинного законодавства.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 30 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 відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Укрсоцбанк» до 
Шапошник І. Г., Васильєва І. А., Іващенка О. С. про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачі: Шапошник Ірина Григорівна, 25.03.1966 р.н., 
Іващенко Олександр Семенович, 01.03.1963 р.н., останнє міс-
це реєстрації яких: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чер-
нишевського, 37, та Васильєв Іван Андрійович, 12.01.1984 
р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька область,  
с. Гірне, вул. Шевченка, 5/16, викликаються на 29.11.2017 
року о 09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у їхню відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Мочалову Олену Григорівну, 13.03.1964 ро-
ку народження, яка проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Амвросіївка, вул. Інтернаціональна, 
буд. 3, кв. 10, у судове засідання по цивільній спра-
ві №323/2808/17 (2/323/936/17) за позовом Мочало-
ва Андрія Івановича до Мочалової Олени Григорівни 
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11.00 годині  
4 грудня 2017 року в приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23,  під 
головуванням судді Смоковича М.В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачка вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи та у випадку неявки до суду справу 
може бути розглянуто за її відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу № 2/243/4074/2017 за 
позовом Карпенко Тетяни Іванівни до Карпенка Єв-
гена Сергійовича, Барабаш Ірини Вікторівни, Кар-
пенка Гліба Євгеновича про визнання осіб такими, 
що втратили право користування житлом.

Відповідачі у справі: Карпенко Євген Сергійо-
вич, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Громадянський, 14; Ба-
рабаш Ірина Вікторівна, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Грома-
дянський, 14, викликаються на 12 грудня 2017 року 
о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідачі повинні повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута в їхню від-
сутність.

Суддя В. І. Старовецький

Васильєв Микола Миколайович, Васильєва Люд-
мила Миколаївна, Жирова Ірина Миколаївна, Закар-
люка Олександр Олександрович, Закарлюка Олена 
Олександрівна, Суходоля Владислав Геннадійович, 
Суходоля Тетяна Миколаївна, місце реєстрації яких: 
Запорізька область, місто Пологи, вул. Вербна, буд. 
38, викликаються в судове засідання до Пологів-
ського районного суду Запорізької області як відпо-
відачі у цивільній справі №324/1327/17 за позовом 
Козак Антоніни Володимирівни про усунення пере-
шкод у користуванні правом власності шляхом ви-
знання осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням, яке відбудеться 1 груд-
ня 2017 року о 08 год. 15 хв. (резервна дата 12 груд-
ня 2017 року о 8 год. 15 хв.) у приміщенні Пологів-
ського районного суду за адресою: м. Пологи Запо-
різької області, вул. Єдності, 28. У випадку неявки 
відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсут-
ності за наявними доказами з винесенням заочно-
го рішення відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу № 
2/243/4075/2017 за позовом Безкровного Ан-
дрія Анатолійовича до Дасаєвої Ірини Анатоліїв-
ни про визнання права власності в порядку спад-
кування за законом.

Відповідачка у справі: Дасаєва Ірина Анатолі-
ївна, зареєстрована за адресою: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Карбишева, 39, викликаєть-
ся на 15 грудня 2017 року о 08 год. 20 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Суддя В. І. Старовецький

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська знаходиться цивільна справа за позовною заявою Мо-
торного (транспортного) страхового бюро України до Плачінта Ан-
тона Олександровича про відшкодування в порядку регресу витрат, 
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Відповідач Плачінта Антон Олександрович викликається в судове 
засідання на 5 грудня 2017 року о 08.30 годині в приміщення Крас-
ногвардійського районного суду м. Дніпропетровська: пр. Пушкіна, 
77-6, каб. 23. Суддя Черкез Д. Л.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відача Плачінта Антона Олександровича справу буде розглянуто за 
його відсутності.

Судновий білет риболовного судна ЯХР-0685, 

зареєстрований на Швидкого Сергія Петровича, 

вважати недійсним, 
у зв’язку з його втратою.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4200/2017 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Павлюка Сергія Валентиновича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Павлюк Сергій Валентинович, 
зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Калузька, 14, викликається на 27 листопа-
да 2017 року о 08 год. 10 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя В. І. Старовецький

Лохвицький районний суд Полтавської області ви-
кликає по справі Маханько Анастасію Миколаївну 
(останнє зареєстроване місце проживання: м. Завод-
ське, вул. Матросова, 21 Лохвицького району Пол-
тавської області) як відповідачку в судове засідання 
у цивільній справі за позовом Органу опіки та піклу-
вання Лохвицької районної державної адміністрації 
Полтавської області до Маханько Анастасії Микола-
ївни, Рака Сергія Вікторовича про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання по справі відбудеться 29 листо-
пада 2017 року о 13 год. 15 хв. у приміщенні Лох-
вицького районного суду Полтавської області, зал 
судових засідань № 1.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповіда-
чки справа буде слухатися за її відсутності на підставі 
наявних матеріалів справи. Відповідачка зобов’язана 
повідомити суд про причини своєї неявки в судове 
засідання.

Суддя Грузман Т. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» до Сальніка Сергія Павловича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Сальнік Сергій Павлович (зареєстрований 
за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Купріна, 52/53), ви-
кликається на 7 грудня 2017 року об 11.00 год. до суду, 
каб. №9 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи якого не-
відоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Новогродівського місь-
кого управління праці та соціального захисту населення до 
Зінурова Даміра Рінатовича про стягнення надмірно випла-
чених коштів щомісячної адресної допомоги особам, які пе-
реміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції, для покрит-
тя витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг.

Відповідач у справі: Зінуров Дамір Рінатович (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Мая-
ковського, буд. 4) викликається на 24.11.2017 року о 14 год. 
10 хв. до суду, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у 
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

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

Відповідач Баранець Дмитро Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька обл., м. Добропілля, м-н Соняч-
ний, буд. 28, кв. 42) викликається на 09 год. 00 хв. 24 листо-
пада 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ва буде розглянута в його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Добро-
пільського об’єднаного управління Пенсійного фонду Укра-
їни Донецької області до Депутатова Юрія Петровича про 
стягнення надмірно виплаченої пенсії.

Відповідач Депутатов Юрій Петрович (остання відома 
адреса: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Свердло-
ва, буд. 40, кв. 4), викликається на 09 год. 00 хв. 24 листопа-
да 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересо-
ваної особи необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в її відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Новогродівського місь-
кого управління праці та соціального захисту населення до 
Панькової Любові Юріївни про стягнення надмірно виплаче-
них коштів щомісячної адресної допомоги особам, які пере-
міщуються з тимчасово окупованої території України та ра-
йонів проведення антитерористичної операції, для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг.

Відповідачка у справі: Панькова Любов Юріївна (зареє-
стрована за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, 9 квар-
тал, буд. 20, кім. 62) викликається на 24.11.2017 року о 14 
год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розгляну-
то в її відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, 
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) роз-
глядає цивільну справу за позовом Новогродівського місь-
кого управління праці та соціального захисту населення до 
Леусенко Людмили Іларіонівни про стягнення надмірно ви-
плачених коштів щомісячної адресної допомоги особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції, для покрит-
тя витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг.

Відповідачка у справі: Леусенко Людмила Іларіонівна (за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Кіровське, 
вул. Шахтарська, буд. 35, кв. 11) викликається на 24.11.2017 
року о 14 год. 10 хв. до суду, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розгляну-
то в її відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу за позо-
вом Железняк І. І. до Огара В. Л. за участю тре-
тьої особи: Органу опіки та піклування Крама-
торської міської ради Донецької області, про 
надання дозволу на виїзд дитини за територію 
України.

Відповідач: Огар Віталій Ласлович, останнє 
відоме місце реєстрації: м. Горлівка Донецької 
області, вул. 40 років України, буд. 15, кв. 40, ви-
кликається 24 листопада 2017 року о 13 год. 00 
хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає клопотання про 
надання дозволу на примусове виконання на 
території України судового наказу про стяг-
нення аліментів. Відповідач Павлюченко Єв-
ген Володимирович, останнє місце реєстра-
ції та проживання: м. Горлівка, вул. Дубіні-
на, буд. 3, кв. 24, викликається 24 листопада 
2017 року о 14 год. 00 хв. до суду, для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідач повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність. 

Суддя Кузнецов Р. В.

В провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) перебуває 
кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Селецької Ольги Анатоліївни у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачена Селецька Ольга Анатолі-
ївна, 03.12.1971 року народження (вул. Ка-
лузька, буд. 6а, м. Донецьк), викликаєть-
ся для участі у підготовчому розгляді спра-
ви, що відбудеться 24.11.2017 року о 09.20 
годині в приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31, каб. l4.

Суддя І. О. Мельник

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 
227/2100/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «ДТЕК Донецькобленерго» в особі До-
бропільського РЕМ до Заварзи Івана Івановича про 
стягнення вартості електроенергії, не облікованої 
внаслідок порушення споживачем правил користу-
вання електроенергією.

Відповідач Заварза Іван Іванович викликається 
на 24 листопада 2017 року о 09.00 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для 
участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя він повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області викликає як обвинуваче-
ного Смолкіна Геннадія Олександрови-
ча (останнє відоме місце реєстрації; Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардійський, 22а/31) у судове за-
сідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/11236/17 за обвинуваченням 
Смолкіна Геннадія Олександровича за ч. 2  
ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться 24.11.2017 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

Суддя Т. О. Комплєктова
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Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Соколова Олексан-
дра Сергійовича як відповідача по цивільній справі 
№328/2894/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії – Донецького обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Соколова Олександра Сергійовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05.12.2017 року о 13 
годині 30 хвилин у приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 1 груд-
ня 2017 року о 08.45 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі №310/6420/17 за позовною за-
явою Франчук Тетяни Сергіївни до Онищенка Віктора Ві-
кторовича, П’ятибратова Сергія Вікторовича, Галушка 
В’ячеслава Ігоровича про визнання права власності на 
майно в порядку спадкування за законом.

Суд викликає Онищенка Віктора Вікторовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки 
відповідача судове засідання буде проведене за наявни-
ми матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Шевченківський районний суд м. Чернівців ви-
кликає Каменєва Сергія Дмитровича, 30 вересня 
1967 р.н., зареєстрованого: м. Донецьк, вул. Моло-
дих шахтарів, 22, кв. 1, як обвинувачуваного в кримі-
нальному провадженні за ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 06.12.2017 р. о 
15.30 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, кабінет № 19.

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

Суддя В. Г. Смотрицький

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 17 жов-
тня 2017 року по цивільній справі № 426/11649/17 за 
позовною заявою представника позивача Ямщикової 
Вікторії Іллівни – адвоката Шурхна Кирила Анатолі-
йовича до Ленінської в м. Луганську ради про визна-
чення додаткового строку для прийняття спадщини – 
було винесене заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Нестеренка Андрія Петровича, 24.11.1977 
р.н., як відповідача у справі за позовом Музики Те-
тяни Василівни до Нестеренка Андрія Петровича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням, яке призначене на 12 
грудня 2017 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду 
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є 
підставою для розгляду справи в заочному порядку 
на підставі наявних у справі документів.

Суддя Т. В. Селезньова

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

провадження 
Обвинувачений Кухаренко Олександр Юрійо-

вич, який народився 10.07.1985 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 33-Б, кв. 
199, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.12.2017 року о 14 годині 00 хвилин, 11.12.2017 
року о 10 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 обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає в 
судове засідання відповідача Шишлова Дмитра Юрійовича, 
який проживає за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стешенка, 15, 
кв. 79; у зв’язку з розглядом цивільної справи №333/4413/17 
(2/333/2144/17) за позовом Публічного акціонерного това-
риства «СБЕРБАНК» до Шишлова Дмитра Юрійовича, третя 
особа: Третя Запорізька державна нотаріальна контора, про 
стягнення суми заборгованості із спадкоємців позичальника.

Судове засідання відбудеться 13.12.2017 р. о 09.00 годи-
ні в залі приміщення суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Єв-
ропейська, б. 7, каб. 24.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде 
розглянуто за наявними в ній доказами.

Суддя Л. О. Варнавська

Московський районний суд м. Харкова викликає 
як відповідачів: Смородину Ольгу Миколаївну, Кос-
тенкова Юрія Вікторовича на 11.30 год. 20.12.2017 
року по цивільній справі за позовом Соловецької О. В. 
до Смородини О. М., Костенкова Ю. В. про визнання 
договору купівлі-продажу квартири недійсним.

У разі неявки відповідачів у судове засідання або 
неповідомлення про причину неявки справу буде 
розглянуто за їхньої відсутності за наявними в ній 
доказами.

Суддя А. М. Харченко

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «МАНХЕТТЕН МОЛЛ» (код ЄДРПОУ: 
38510469, адреса: 04073, м. Київ, проспект Москов-
ський, будинок 9) повідомляє про ліквідацію за рі-
шенням загальних зборів учасників товариства Про-
токол від 08.11.2017 р.

Ліквідатором призначено Лебеденка Валенти-
на Миколайовича. Вимоги кредиторів приймаються 
протягом двох місяців з дня публікації за адресою: 
04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 9.

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 забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться:

07.12.2017 о 09:00 до Аржанов Максим Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Воїнів визволителів, буд. 8) справа № 265/6318/17, 
суддя Міхєєва 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 
вважається належним чином повідомленим про час, день та міс-
це проведення судового засідання.

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса су-
ду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петров-
ського, буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 30.11.2017 о 09:00 до Тучін Ян Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51840, Днiпропетровська обл.,  
м. Днiпродзержинськ, б-р. Будівельників, буд. 9, кв. 50) справа  
№ 209/1070/17, суддя Маслов Д. В.  У разі неявки відповідача у 
призначений час або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Гайворонський районний суд Кіровоградської обл. (адре-
са суду: 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Во-
ровського, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться   07.12.2017 о 09:00 до Хоменко Ольга Во-
лодимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 26300, Кіро-
воградська обл., м. Гайворон, вул. Н.Богач, буд.59) справа  
№ 385/1548/15-ц, суддя Сліпенко Р. 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.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27000, Кіровоградська обл., смт Добровелич-
ківка, вул. Леніна, 119) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться  04.12.2017 о 15:00 до Дінул Тетя-
на Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 27037, 
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Піщаний 
Брід, вул. Свердлова, буд. 12) справа № 387/966/17, суддя  
Майстер І. 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.

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кри-
нички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє  про те, що  
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
28.09.2017 до Денщиков Віктор Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52324, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Водяне, вул. Маяковського, 
буд. 59) справа № 178/1074/17, суддя Берелет В. В. бу-
ло ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задоволена 
повністю або частково.

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

Броварський міськрайонний суд Київської обл. (адреса 
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевского, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  01.12.2017 о 12:15 до Оводовська Леся Леонідівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 07400, Київська обл., м. Бровари, 
б-р Незалежності, буд.14г, кв. 60) справа № 361/4251/16-ц, 
суддя Сердинський В. 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.

Любарський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 13100, Житомирська обл., смт Любар, вул. Леніна, 36) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  06.12.2017 о 13:00 до Бугира Володимир Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13146, Житомирська обл., 
Любарський р-н, с. Семенівка, вул. Польова, буд. 10) справа 
№ 282/916/17, суддя Вальчук 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.

Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 14000, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Воровського, 4) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  14.12.2017 о 12:00 до Сидорець Любов Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 01001, Київська обл., м.Київ, вул.  
М. Гречка, буд,18а, кв.36) справа №748/3212/15-ц, суддя 
Майборода С. 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.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання як відповідача гр. Красілю-
ка Анатолія Анатолійовича, 15 листопада 1979 року на-
родження, в справі №703/2171/17 2/703/1287/17 за по-
зовом Красілюк Алли Вікторівни до Красілюка Анатолія 
Анатолійовича про припинення права власності на частку 
у нерухомому майні та виплату грошової компенсації, яке 
відбудеться 11 січня 2018 року о 14 год. 00 хв., за адре-
сою: м. Сміла, Черкаської області, вул. Пилипа Орлика, 
15. Суддя В. О. Прилуцький. Явка обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглянута без участі відповідача. Ого-
лошення про виклик відповідача відповідно до ст.74 ЦПК 
України вважається належним повідомленням.

Маловисківський районний суд Кіровоградської об-
ласті по цивільній справі за позовом Шутака Віктора Во-
лодимировича до Розсохуватської сільської ради Ма-
ловисківського району Кіровоградської області та Шу-
так (Ільченко) Валентини Василівни про визнання права 
власності на спадкове майно викликає в судове засідан-
ня як відповідачку – Шутак (Ільченко) Валентину Васи-
лівну на 13 грудня 2017 року о 08.35 годині.

У разі неявки відповідачки в судове засідання спра-
ва буде розглянута за її відсутності на підставі доказів, 
які є в матеріалах справи. З опублікуванням оголошення 
відповідачка вважається належним чином повідомленою 
про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Кратко Д. М.

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу (адреса 
суду: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Невська, 3) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться:

 28.11.2017 о 10:15 до Прудченко Дмитро Григоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 50106, Дніпро-
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 
2, кв. 30) справа № 212/4364/17, суддя Козлов Ю. В.

 28.11.2017 о 10:00 до Ніздрань Павло Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, м-н Зарічний, буд. 
2, кв. 62) справа № 212/4027/17, суддя Борис О. Н.

 01.12.2017 о 08:15 до Бересткова Лариса Григо-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 50015, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 
68, кв. 17) справа № 212/5037/17, суддя Колочко 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.

AT «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, 
адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, 
МФО 322313) прийнято рішення щодо закриття від-
ділень AT «Укрексімбанк» в м. Харкові:

Відділення 1: 61052, м. Харків, вул. Полтавський 
шлях, 26; 

Відділення 2: 61054, м. Харків, вул. Академіка Пав-
лова, 120; 

Відділення 3: 61007, м. Харків, просп. Олексан-
дрівський, 99; 

Відділення 4: 61044, м. Харків, просп. Москов-
ський, 257;

Відділення 5: 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1;
Відділення 8: 61050, м. Харків, просп. Москов-

ський, 38.
Обслуговування клієнтів вказаних відділень бу-

де здійснювати безпосередньо філія AT «Укрексім-
банк» в м. Харкові, що розташована за адресою:  
м. Харків, вул. Чернишевська, 11.

У разі виникнення питань щодо подальшо-
го обслуговування просимо звертатися до філії AT 
«Укрексімбанк» в м. Харкові за адресою: м. Харків, 
вул. Чернишевська, 11, контактні номери телефонів: 
7-194-309; 7-194-310.

Ліцензія НБУ № 2 від 05.10.2011.

В Ірпінський міський суд Київської області викли-
каються: Мінаєв Валентин Миколайович по цивіль-
ній справі № 367/3556/17, Лозовий Вадим Микола-
йович по цивільній справі № 367/3560/17, Власюк Те-
тяна Михайлівна по цивільній справі № 367/ 3555/17, 
Мазепа Світлана Миколаївна по цивільній справі  
№ 367/3553/17, Башун Вадим Васильович по ци-
вільній справі № 367/3565/17 за позовами Першо-
го заступника прокурора Київської області в інтере-
сах держави в особі Кабінету Міністрів України, тре-
ті особи: Міністерство екології та природних ресур-
сів України, Національний природний парк «Голосіїв-
ський» про витребування земельної ділянки з чужо-
го незаконного володіння.

Розгляд справи № 367/3560/17 призначений на 
30.11.2017 р. о 14 год. 30 хв., справи № 367/3555/17 
призначений на 30.11.2017 р. о 15 год. 00 хв., спра-
ви № 367/3553/17 призначений на 30.11.2017р. о 15 
год. 30 хв., справи № 367/3556/17 призначений на 
30.11.2017р. о 16 год. 00 хв., справи № 367/3565/17 
призначений на 30.11.2017р. о 16 год. 30 хв. Спра-
ви будуть розглядатися під головуванням судді  
Саранюк Л.П.

В разі неявки Мінаєва Валентина Миколайовича, 
Лозового Вадима Миколайовича, Власюк Тетяни Ми-
хайлівни, Мазепа Світлани Миколаївни, Башуна Ва-
дима Васильовича (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7) справи будуть розглядатися у їхню від-
сутність.

В Ірпінський міський суд Київської області виклика-
ються: Бевзюк Марина Михайлівна по цивільній справі 
№ 367/8962/16-ц, Євстєфєєв Владислав Миколайович по 
цивільним справам № 367/7204/16-ц, № 367/5857/16-ц, 
№ 367/7236/16-ц, № 367/7211/16-ц, № 367/5860/16-ц,  
№ 367/5774/16-ц за позовами Першого заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Ка-
бінету Міністрів України, треті особи: Міністерство еко-
логії та природних ресурсів України, Національний при-
родний парк «Голосіївський», про витребування земель-
ної ділянки з чужого незаконного володіння.

Розгляд справи № 367/7204/16-ц призначений на 
27.11.2017 р. о 09 год. 30 хв., справи № 367/5857/16-ц 
призначений на 27.11.2017 р. о 10 год. 00 хв., справи  
№ 367/7236/16-ц призначений на 27.11.2017 р. о 10 год. 
30 хв., справи № 367/7211/16-ц призначений на 27.11.2017 р. 
об 11 год. 00 хв., справи № 367/5860/16-ц призначений на 
27.11.2017 р. об 11 год. 30 хв., справи № 367/5774/16-ц 
призначений на 27.11.2017 р. о 12 год. 00 хв., справи  
№ 367/8962/16-ц призначений на 27.11.2017 р. о 12 год. 30 
хв. Справи будуть розглядатися під головуванням судді  
Саранюк Л. П.

У разі неявки Бевзюк Марини Михайлівни та Євстє-
фєєва Владислава Миколайовича (Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7) справи будуть розглядатися у 
їхню відсутність.

Богуславський районний суд Київської області у 
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/979/17 
за позовом Кириленко Олесі Павлівни до Кирилен-
ка Юрія Олександровича про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітніх дітей викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 24 листопада 2017 року о 12 
год. 30 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богус-
лав Київської області, як відповідача Кириленка Юрія 
Олександровича, 14 квітня 1985 року народження 
(останнє відоме місце реєстрації: вул. Миколаївська, 
142, кв. 75, м. Богуслав Київської області).

Суддя В. М. Корбут

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

 27.11.2017 о 08:00 до Бербенець Юлія Юріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Костромська, буд. 14) справа  
№ 233/4073/17, суддя Каліуш О. В.

 28.11.2017 о 08:00 до Глотова Лариса Олександрівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 53621, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с. Великомихайлівка, 
вул. Піонерська, буд. 4) справа № 189/928/17, суддя Каліуш О. В.

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних тран-

спортних засобів серія AК:2337827, 6196260, 5473741, 3072207, 3072218, 3056765, 3049588, 
2350392, 2350433, 1605762, 927409-927412, 7061831-7061832; серія AЕ: 6891365; Зелена 
Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12371096, 12360851, 12360899, 12628332, 
12044057-12044058; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 12341468, 12037448; Зелена 
Картка Білорусь, Молдова та Росія: 11796499, 11495273, 11777177, 11777196-11777197; до-
бровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
2708728, 2506660, 2506815, 2531928, 2531940, 2531944, 2532019, 2532038, 2558249, 2552696, 
2495551, 2495557, 2428357, 2495961, 2494940, 2428787, 2429227, 2495593, 2495607, 2555249, 
2802861, 2596655, 2542739, 2542810, 2542814, 2542450, 2596641, 2596643, 2468232, 2529473, 
2529607, 2546541, 2611810, 2762954, 2589789, 2578535, 2547183, 2709501, 2574351, 2454598, 
2531966-2531967, 2506828-2506830, 2531934-2531935, 2601019-2601028, 2552805-2552807, 
2448659-2448660, 2495603-2495605, 2596649-2596650, 2516467-2516470, 2559687-2559688, 
2529669-2529670, 2529685-2529686, 2535865-2535868, 2697104-2697107, 2588851-2588853, 
2733377-2733381, 2386992-2386995, 2637957-2637959, 2548548-2548549.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Панкова Миколи Олександровича, 02.12.1954 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Панков Ми-
кола Олександрович, 02.12.1954 року народження, обвинувачений у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27  
ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке відбудеться 30 листо-
пада 2017 року о 12.30 год. у приміщенні 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 повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПАТ «БАНК КАМБІО» оголошує про про-

даж активів, а саме облігацій емітента ТОВ «ІНВЕС-

ТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 36845852) 

код ISIN UA4000177331 в кількості 33247 штук. Торги 

відбудуться 29.11.2017 р. Детальна інформація що-

до лота за адресою: http://www.fg.gov.ua/not-paying/

liquidation/22-kambio/26867-asset-sell-id-120826

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Шатрову Ганну Трохимівну (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Автомобільна, будинок 
№ 9, квартира № 17) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Державного підприємства «Сєвєро-
донецька теплоелектроцентраль» до Шатрової Ганни Тро-
химівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з 
централізованого опалення та постачання гарячої води, ін-
фляційних нарахувань та трьох відсотків річних, яке відбу-
деться 1 грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Проскурову Ганну Іллівну (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Партизанська, 20/17) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сє-
вєродонецька теплоелектроцентраль» до Проскурової Ган-
ни Іллівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з 
централізованого опалення та постачання гарячої води, ін-
фляційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбу-
деться 01.12.2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Мордовець Ганну Семенівну (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, будинок  
№ 12а, квартира № 13) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства «Сє-
вєродонецька теплоелектроцентраль» до Мордовець Ганни 
Семенівни про стягнення заборгованості з оплати послуг з 
централізованого опалення та постачання гарячої води, ін-
фляційних нарахувань та трьох відсотків річних, яке відбу-
деться 1 грудня 2017 року о 10 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

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

провадження 
Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який 

народився 16 травня 1981 року, зареєстрований за 
адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, кв. 304, відповід-
но до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, яке відбудеться 07.12.2017 року 
о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань №130 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Авакяна Арсена Юраєви-
ча, Авакян Нелі Вікторівну, Авакяна Агарона Юраі, Нагапе-
тяна Едварда Дереніковича, Саркісяна Самвела Азатови-
ча, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 426/10681/17 за позовом Кредитної спілки «Імперіал 
ЛТД» до Авакяна Арсена Юраєвича, Авакян Нелі Вікторів-
ни, Авакяна Агарона Юраі, Нагапетяна Едварда Деренікови-
ча, Саркісяна Самвела Азатовича про стягнення боргу, що 
відбудеться 1 грудня 2017 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Письменного Олексія Івановича (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, буди-
нок № 19б, квартира № 115) у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи № 428/9619/17 за позовом Письмен-
ної Валентини Вікторівни до Письменного Олексія Івано-
вича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 28 листопа-
да 2017 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михайлова 
Володимира Сергійовича, Родімкіну Олену Анатолі-
ївну як відповідачів у судове засідання по цивільній 
справі № 426/11229/17 за позовом Кредитної спіл-
ки «Імперіал ЛТД» до Михайлова Володимира Сергі-
йовича, Родімкіної Олени Анатоліївни про стягнення 
боргу на 1 грудня 2017 року об 11.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по цивільній справі  
№ 409/970/17 за позовом ПАТ «Державний експортно-ім-
портний банк» до Котельніцького Олександра Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05.12.2017 року о 16.00 год. 
(резервна дата на 19.12.2017 року о 16.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач – Котельніцький Олександр 
Олександрович, адреса: кв-л Луганський, б. 13, кв. 16, м. Лу-
ганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Баришівський районний суд Київської області повідо-
мляє відповідачів: Козел Андрія Андрійовича, який про-
живає за адресою: вул. Привокзальна, 5, кв. 11, м. Бо-
риспіль, Київська область, та Петращука Михайла Івано-
вича, який проживає за адресою: вул. Шевкуненка, 3, кв. 
119, м. Київ, що судовий розгляд цивільної справи за по-
зовом Пінчук Людмили Анатоліївни до Козла Андрія Ан-
дрійовича, Петращука Михайла Івановича про усунення 
перешкод у користуванні спадковим майном – призначе-
но до судового розгляду на 11 годину 00 хвилин 5 груд-
ня 2017 року. Ваша явка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде проведено за ва-
шою відсутністю.

Суддя В. М. Єременко

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Білоусова О. М. за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 506) 19 грудня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися 
цивільна справа за позовом Борисової Ірини Олек-
сандрівни до Територіальної громади м. Бердянська 
в особі Бердянської міської ради Запорізької облас-
ті, Васенко Іванни Олександрівни про визнання права 
власності в порядку спадкування за законом.

У судове засідання викликається відповідачка Ва-
сенко Іванна Олександрівна. В разі неявки відповіда-
чки справа буде розглянута за наявними в ній мате-
ріалами.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викли-
кає Дудіна Миколу Миколайовича, 28.10.1991 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному ак-
ту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 
за № 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа  
№ 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, у су-
дове засідання призначене на 5 грудня 2017 року о 15 го-
дині 30 хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. 

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 
(корпус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута без участі Дудіна Миколи Миколайовича.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться 
27.11.2017 року о 13.00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
Скитецьку Світлану Олексіївну (останнє відоме місце 
реєстрації: Донецька область, м. Жданівка, вул. Пар-
хоменка, 24/2), як відповідачку по цивільній справі  
№ 219/9998/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Вишняка Сергія Олександровича по ци-
вільній справі № 756/4328/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Ви-
шняка Сергія Олександровича про стягнення забор-
гованості, розгляд якої призначено на 14.12.2017 р. 
о 10.00 год.

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

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

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Осипова Георгія Павловича за позовом 
ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» 
в особі Північного РЕМ до Осипова Георгія Павло-
вича про стягнення заборгованості. Судове засідан-
ня відбудеться 12.12.2017 р. об 11 год. 00 хв. у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Осипова 
Георгія Павловича судове засідання бyдe проведено 
в його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Ломського Олександра Володимирови-
ча в судове засідання, яке призначено на 11 годину 
00 хвилин 18.12.2017 року по цивільній справі за по-
зовом Ломської Севіль Сулейманівни до Ломського 
Олександра Володимировича, третя особа: Служба у 
справах дітей Деснянської районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів (кабінет № 38, пр. Мая-
ковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Журавська

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Потапчука Олександра Олександровича, остання 
відома адреса: вул. Грибоєдова, 3/25, м. Вінниця, у 
судове засідання, яке відбудеться 1 грудня 2017 року 
о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, зал судових засідань № 37, у цивільній 
справі № 127/16922/17-ц за позовом Потапчук Лесі 
Василівни до Потапчука Олександра Олександрови-
ча, третя особа: Орган опіки та піклування в особі Ви-
конавчого комітету Вінницької міської ради, про по-
збавлення батьківських прав.

У разі неявки судове засідання відбудеться без ва-
шої присутності.

Суддя Сичук М. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Гунь-
ко Варвару Василівну, Макаренка Миколу Івановича, Ма-
каренко Олену Миколаївну, Макаренко Надію Микитів-
ну, Макаренка Микиту Миколайовича в судове засідан-
ня по справі за позовом Борисова Євгена Вадимовича до 
Гунько Варвари Василівни, Макаренка Миколи Іванови-
ча, Макаренко Олени Миколаївни, Макаренко Надії Ми-
китівни, Макаренка Микити Миколайовича про визнання 
договору купівлі-продажу дійсним.

Засідання відбудеться 11 грудня 2017 року об 11 год. 
45 хв. у приміщенні Приморського районного суду за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 218. У разі 
неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє, що судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Кожокарь Віри Василівни до Кожокарь 
Маргарити Петрівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщення та 
зняття з реєстрації за місцем проживання, відбудеть-
ся о 10.00 год. 27 листопада 2017 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. 
Незалежності, 7. У судове засідання викликається 
відповідачка – Кожокарь Маргарита Петрівна.

Суддя Ільченко В. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/9856/2017 за позовом Кузнєцова 
Олександра Володимировича до Кузнєцової Ганни Сергіївни 
про зменшення розміру аліментів.

Відповідачка по справі: Кузнєцова Ганна Сергіївна, 
29.12.1980 року народження, яка зареєстрована: Донецька 
область, с. Новолуганське, вул. Первомайська, 32-2, Бахмут-
ський район, викликається в судове засідання на 27 листо-
пада 2017 року о 10.25 год.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона 
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Салика Артема Юрійовича за позо-
вом Моторного (транспортного) страхового бюро 
України до Салика Артема Юрійовича про відшкоду-
вання в порядку регресу витрат, пов’язаних з регла-
ментною виплатою. Судове засідання відбудеться 19 
грудня 2017 року о 14 годині 20 хвилин у приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, за-
ла судових засідань № 21. У разі неявки Салика Арте-
ма Юрійовича судове засідання буде проведене у йо-
го відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Баришівський районний суд Київської облас-
ті повідомляє відповідача Орлова Олександра 
В’ячеславовича, який проживає за адресою: вул. Ки-
ївський шлях, буд. 27, кв. 6, селище Баришівка Ки-
ївської області, що судовий розгляд цивільної спра-
ви за позовом Ходус Лілії Миколаївни до відповіда-
ча Орлова Олександра В’ячеславовича, третя особа: 
Служба у справах дітей Дарницької районної в м. Ки-
єві державної адміністрації, про позбавлення бать-
ківських прав, призначено до судового розгляду на 
10 годину 00 хвилин 1 грудня 2017 року.

Ваша явка обов’язкова. У разі неявки розгляд 
справи буде проведено за вашою відсутністю.

Суддя Єременко В. М.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє 
Лебеденко Г. В., яка проживає за адресою: м. Київ, 
вул. Шумського, 1-А, кв. 44, що 12 грудня 2017 року 
о 16 год. 00 хв. Дніпровським районним судом м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, зал судо-
вих засідань № 3, буде розглядатись цивільна спра-
ва за позовом ОСББ «Магнат» до Лебеденко Г. В. про 
стягнення заборгованості.

Лебеденко Г. В. викликається в судове засідання 
як відповідачка.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Л. М. Виниченко

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що Шульга Сергій Адамович та Шуль-
га Тетяна Іванівна викликаються в судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.01.2018 року о 10.00 годині  
(м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7), як відповіда-
чі по цивільній справі № 363/2541/17 Кухар Ігоря Ми-
хайловича до Шульги Сергія Адамовича, Державне 
підприємство «Український державний науково-тех-
нічний центр антикризових технологій в промисло-
вості», Шульги Тетяни Іванівни про виділ частки не-
рухомого майна.

В разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. Д. Рудюк

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає в 
судове засідання Маслова Дениса Едуардовича, який проживає 
за адресою: вул. Пушкінська, 50, кв. 86, м. Біла Церква, Київська 
область, 09107, на розгляд цивільної справи за позовом Мокров-
ської Лариси Григорівни, Рогаченка Костянтина Григоровича до 
Маслова Дениса Едуардовича, треті особи, які не заявляють са-
мостійних вимог щодо предмету позову: МРУ Держгеокадастру 
в Уманському районі та м. Умані, КП Миронівської районної ради 
«Миронівка-Реєстр» Київської області, про визнання недійсною 
та скасування реєстрації права власності на нерухоме майно. Су-
дове засідання відбудеться 11 грудня 2017 року об 11 год. 45 
хв. у приміщенні Уманського міськрайонного суду за адресою:  
м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без вашої 
участі за наявними в ній матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Рудакова Євгена Дмитровича в судове засідання як від-
повідача у справі № 319/1366/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться 05.12.2017 ро-
ку о 17 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача в 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Ульяновський районний суд Кіровоградської об-
ласті (м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70) по-
відомляє, що 13 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. 
(суддя Терновенко А. В.) розглядатиметься цивіль-
на справа № 402/1206/17 за позовом Трохимчак Юлії 
Олександрівни до відповідача Алієва Мухідінжана 
Мойдуновича, третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня Сабатинівської сільської ради, про позбавлення 
батьківських прав.

У судове засідання викликається відповідач по 
справі – Алієв Мухідінжан Мойдунович.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Рідкоус Тетяну Валеріївну в судове засідання як відпо-
відачку в справі № 319/1382/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться 05.12.2017 ро-
ку о 17 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Медведєва Сергія Геннадійовича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/1381/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 05.12.2017 
року о 17 год. 10 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача в 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Бабкіна В’ячеслава Геннадійовича в су-
дове засідання, яке призначено на 16 годину 00 хви-
лин 12.12.2017 року по цивільній справі за позовом 
Грищенко Л. М. до Бабкіна В. Г., треті особи: Грищен-
ко Т. С., Відділ з питань реєстрації місця проживан-
ня/перебування фізичної особи Деснянської РДА у  
м. Києві, про визнання особи такою, що втратила 
право користування житлом (кабінет № 38, пр. Ма-
яковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Журавська

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Хвостикову Ганну Юріївну в судове засідання як відпо-
відачку в справі № 319/1380/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться 05.12.2017 ро-
ку о 16 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК Укра-
їни може бути розглянута за її відсутності. Відповідачка у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити суд 
про причини неявки. 

Суддя В. М. Ходько

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання відповідачку Павленко Наталію 
Миколаївну, жительку: м. Умань, вулиця Котляревсько-
го, 23А, кв. 31, по справі № 705/2450/17, 2/705/1467/17 
за позовом Павленко Тетяни Яківни до Павленко Наталії 
Миколаївни, третя сторона: Орган опіки та піклування ви-
конавчого комітету Уманської міської ради, про позбав-
лення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2017 року о 
08 год. 55 хв. у приміщенні Уманського міськрайонного 
суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя К. Г. Ребрина
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ФОТОФАКТ

ПОНАД УСЕ. Український легкоатлет 
Дмитро Молчанов посів перше місце 
на ультрамарафоні в Нью-Йорку. Наш 
спортсмен пробіг 60 км з результатом 
4 години 12 хвилин та 19 секунд.

«Я все ще не можу повірити. Я зро-
бив це. Мій перший ультрамарафон — 
60 км і перше місце в загальному заліку 
з таким результатом», — зазначив пе-
реможець Дмитро Молчанов.

 «Мені потрібен час, щоб повернутися 
в реальність і зрозуміти, що сталося. Та 
я точно знаю, що щасливий, тому що у 
мене була найкраща підтримка від мо-
їх друзів. Також пишаюся тим, що пере-
тнув фініш з прапором України», — про-
коментував він свою перемогу.

Зазначимо, що гонка почалася в Цен-
тральному парку міста від Брами інже-
нерів. Спортсменам потрібно було про-
бігти коло у 8,3 км, а потім ще вісім кіл 
по 6,4 км. 

Забіг у Нью-Йорку став для Молчанова 
вже третім цієї осені. Раніше легкоатлет 
виступав на марафонах у Берліні та на 
і ншому марафоні в Нью-Йорку, повідом-
ляє спортивний сайт gathletics.com.ua.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 -2  +3 Черкаська 0  -5 -2  +3
Житомирська 0  -5 -2  +3 Кіровоградська 0  -5 -2  +3
Чернігівська -1  -6 -2  +3 Полтавська 0  -5 -2  +3
Сумська -1  -6 -2  +3 Дніпропетровська 0  -5 -2  +3
Закарпатська +2  -3 0  +5 Одеська +2  -3 +3  +8
Рівненська 0  -5 -2  +3 Миколаївська 0  -5 +2  +7
Львівська 0  -5 0  +5 Херсонська +2  -3 0  +5
Івано-Франківська 0  -5 0  +5 Запорізька 0  -5 -1  +4
Волинська 0  -5 -2  +3 Харківська 0  -5 -2  +3
Хмельницька 0  -5 -2  +3 Донецька 0  -5 -2  +3
Чернівецька 0  -5 -2  +3 Луганська 0  -5 -2  +3
Тернопільська 0  -5 0  +5 Крим +2  -3 +3  +8
Вінницька 0  -5 -2  +3 Київ 0  -2 +1  +3
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А «Льонок» цвіте 
поліськими піснями
ГАСТРОЛІ. Відомий ансамбль пісні та танцю намагається 
гастролювати попри скруту

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Поліський академічний 
ансамбль пісні та тан-

цю «Льонок» ім. І. Сльоти 
готується до свого вагомо-
го ювілею, який відзнача-
тиме наступного року. За-
снував його майже 60 років 
тому славетний Анатолій 
Авдієвський. Ледь не сорок 
років біля творчого стер-
на колективу стояв теж не-
забутній Іван Сльота. Його 
ім’я нині — у назві ансамб-
лю. Хоч у теперішні часи 
не так легко виїхати на га-
стролі, «Льонок» усе-таки 
старається показати своє 
мистецтво, власний репер-
туар на сценах інших міст. 
За останні два роки, відко-
ли його художнім керівни-

ком і головним диригентом 
став Микола Миронець, 
житомиряни виступали в 
білоруському Мінську, ма-
ли концерт і в нашій сто-
лиці, зі своєю програмою 
ознайомлювали жителів 
Луцька, Черкас, Рівнен-
щини та Київської області. 
Тепер ось їх тепло й щиро 
вітали на сцені Тернопіль-
ської обласної філармонії. 

За словами Миколи Ми-
ронця, нині колектив праг-
не працювати у двох твор-
чих напрямках. Перший — 
зберігати в репертуарі ті 
твори, на яких виховувало-
ся не одне покоління шану-
вальників української на-
родної пісні та танцю. Вар-
то б хоча назвати такі пі-
сенні перлини, як «Україн-
ці, будьмо разом!», «А льон 

цвіте», «Рідний край», «Лю-
бов на всі літа», «Там, де ми 
ходили». Тернополяни їх 
сприймали із захопленням, 
навіть підспівували. Авто-
ром деяких з них і багатьох 
інших є Іван Сльота. Після 
себе він залишив наступ-
ним поколінням поцінову-
вачів нашої пісні три томи 
власних музичних творів. 
Це, як справедливо завва-
жує Микола Миронець, не 
просто пісні, а активна жит-
тєва творча позиція талано-
витої людини. Але знаємо, 
що Іван Сльота мав Божий 
дар не лише писати музи-
ку, а й вірші. У нього є кіль-
ка поетичних збірок. Він за-
вжди наголошував, що пер-
ші свої гроші заробив не піс-
нею, а саме віршами. Проте 
власні поезії Іван Михайло-

вич ніколи не клав на музи-
ку. Зараз «Льонок» шукає 
талановитого композитора, 
який міг би глибоко відчути 
поетичні рядки Івана Сльо-
ти, вдихнути в них мелодію, 
музичне життя.

Крім виконання автор-
ських творів, ансамбль, 
звісно, активно пропагує 
народну пісню. Передовсім 
старається культивува-
ти, вводити до репертуару 
та робити обробки пісень, 
створених на Поліссі. Тер-
нополянам запропонува-
ли, зокрема, твори, які ніх-
то не виконував, їх запи-
сали з уст ветерана колек-
тиву Бориса Тимощука: 
«Стелися, стелися барві-
ноньку», «Ой ти Маруся», 
«Тече річка по пісочку». 
Прозвучала й добре зна-
на слухачеві з виконання 
Кубанського козачого хору 
пісня «Пішла мати до роду 
гуляти». З’ясувалося, що 
це пісня з поліського краю, 
«Льонок», безумовно, зро-
бив власну її обробку.

Окрім пісень, ансамбль 
ознайомив і зі своїми тан-
цювальними набутками. 
Зокрема, виконав полісь-
кий «Викрутас», хореогра-
фічну композицію «Рідний 
край». Оркестрова гру-
па «Льонка» вшкварила 
польку, інші мелодії. При-
мітно, що з колективом ви-
ступають і солісти Жито-
мирської обласної філар-
монії. На цьому концерті 
обдаровували оплесками, 
зокрема, Тетяну Березів-
ську та Дмитра Савчука. 

А на «Льонок» вже че-
кають у Кропивницькому, 
відтак славетний колектив 
заспіває-затанцює в Рів-
ному та Львові. Пісня й танець поєдналися народною енергією, силою, жартом

ОГОЛОшеННя
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 року 

народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Репіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, та м. Макіївка, вул. Єрмака, 
б. 18, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 24.11.2017р., 25.11.2017р. у період часу з 09.00 до 18.00 
години до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Доне-
цької області до слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А. 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, 
для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та прове-
дення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000861 
від 23.08.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гармаш Олена Валентинівна, 13.07.1977 року на-
родження, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Мос-
піне, вул. Молодіжна, буд. 16, кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 24.11.2017р., 
25.11.2017р. у період часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету 
№ 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до слід-
чого в особливо важливих справах Шпорта Є.А. за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, 
вручення письмового повідомлення про підозру та проведення ін-
ших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000844 
від 12.10.2017 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Валуйський Віталій Андрійович, 09.01.1989 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакі-
єве, вул. Бардіна, б. 10, який фактично мешкає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Слов’янська, б. 44, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України, вам необхідно з’явитися 24.11.2017р., 25.11.2017р. у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управ-
ління прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта Є.А. за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмового по-
відомлення про підозру та проведення інших слідчих дій у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42016050000000856 від 23.08.2016.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Погребняка Олексія Станіславовича, 24.07.1980 року народження 
(останнє відоме місце проживання: Україна, АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Л. Павличенко, 5), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 грудня 
2017 року о 09 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 27, під головуванням 
судді Вінтоняк Р.Я.
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