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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 26 квітня 2017 року
USD 2663.1832   EUR 2900.4728      RUB 4.7689     /    AU 337638.37      AG 4751.12      PT 254334.00     PD 211723.06

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Національної
таблиці розподілу смуг радіочастот
України та Плану використання
радіочастотного ресурсу України»

ЦИФРА ДНЯ

Крок до омріяного
безвізу 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Комітет постійних представників країн-чле-
нів Європейського Союзу (Coreper) підтримав надання Україні без-
візового режиму. Рішення у Брюсселі ухвалили без обговорення.

Зокрема, комітет підтримав проект законодавчого акта Євро-
пейського парламенту та Ради ЄС про внесення поправок до пе-
реліку третіх країн, громадяни яких, щоб перетнути кордон, мають
отримати візу, і тих, від яких це не вимагається (Україна). «До Пра-
вила (ЄР) №539/2001 внести такі зміни: (а) в додатку I, частина I
(держави) посилання на Україну видалено; (б) в додатку II, частина
I (держави) наступне посилання вставляється «Україна», повідом-
ляє УНІАН.

Історичним назвав це рішення Президент Петро Порошенко, на-
гадавши, що його слід затвердити Раді Євросоюзу, засідання якої
відбудеться 11 травня з подальшим підписанням у Європейському
парламенті президентами ЄП та Ради ЄС. А Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман відреагував так: «Це означає, що процедурні
питання йдуть за запланованим графіком, це ще один крок вперед
до безвізового режиму!»

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:
«Ми можемо

приїхати 
до вас лише 

на тракторі 
й працювати
тільки в ім’я

миру».
Президент Білорусі про споконвічне братерство
українського й білоруського народів
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ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС

Яке сьогодення та
майбутнє українського
космосу, і чому нам поки
що не до польотів 
до далеких зірок

Прозорість кіловату
не завадить

НОВАЦІЇ. Аби ухвалений документ про ринок електроенергії
запрацював на повну силу, необхідно прийняти 
ще 70 нормативно-правових актів 
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7 456,8 грн
за тисячу кубів становитиме 

з 1 травня мінімальна ціна газу для
промислових споживачів, за даними 

НАК «Нафтогаз України»

Заощадили ресурси — отримуйте живу копійку 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Цей перший крок у межах монетизації субсидій планують
здійснити до вересня

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Захід розпочинався вшану-
ванням пам’яті загиблих

внаслідок катастрофи на Чорно-
бильській АЕС. Потім урядовці

ухвалили два рішення. Одне
важливе для повноцінної роботи
Кабміну, інше — для хорошого
настрою українців. Ідеться про
1,5 мільйона родин, які за ре-
зультатами опалювального сезо-
ну зекономили житлові субсидії

на газ та електроенергію. До ува-
ги братимуть ту електроенергію,
яку використовують тільки для
опалення помешкання.

Грошова компенсація не переви-
щить 700 гривень. Готівку можна
буде отримати до 1 вересня 2017

року. До 1 червня підприємства-на-
давачі послуг мають сформувати
списки таких громадян, передати їх
до управлінь соціального захисту
населення. На такі виплати в дер-
жбюджеті кошти є. Проект монети-
зації заощаджених субсидій

передбачає грошову виплату енер-
гоощадним домогосподарствам в
еквіваленті вартості зекономлених
150 кіловат електроенергії,
якщо цей ресурс використо-
вують для опалення, або 100
кубічних метрів газу. 2
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оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження. 
Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15.04.1975 р.н., відповідно до вимог ст.314 КПК 
України викликається о 10:00 23, 24 та 25 травня 2017 року до Куп’янського міськрайонного 
суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, 
для проведення судового засідання у провадженні № 1-кп/628/156/17 справа № 628/468/17. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя Коваленко О.А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
оголошує конкурс 

до клінічної ординатури. 
Документи приймаються з 25 травня до 25 червня 2017 р. відповідно до графі-

ку роботи університету за адресою: м.  Київ, проспект Перемоги, 34, кабінет 2А,  
Інститут післядипломної освіти.

Втрачений судновий білет 

на судно КИВ-0663-К, 

виданий Цуканову  

Ігорю Анатолійовичу,  

вважати недійсним.

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

Відповідач Галаган Олександр Олексійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Крас-
нознаменська, буд. 59, кв. 23), викликається на 11 год. 30 хв. 
03 травня 2017 року до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, 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 у його відсутності на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області ви-
кликає до суду як відповідача Корчагіна Віктора Веніаміно-
вича (зареєстрованого по провул. Пролетарський буд. 23  
м. Дніпропетровськ) у цивільній справі № 194/971/16-ц за 
позовом Демчук Олени Григорівни до Корчагіна Віктора Ве-
ніаміновича, третя особа: Промислова товарна біржа, про 
визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дій-
сним. Судове засідання відбудеться 25 травня 2017 року о 
14 годині 00 хвилин в приміщенні Тернівського міського су-
ду Дніпропетровської області за адресою: м. Тернівка вул. 
Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області про-
понує Корчагіну Віктору Веніаміновичу надати письмові по-
яснення, заперечення та всі наявні у нього докази у зазна-
ченій справі. У разі неявки в судове засідання відповіда-
ча справа буде розглянута за його відсутності за наявними 
у справі доказами. Також суд роз’яснює відповідачеві, що у 
разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні він 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове 
засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання як відповідачку Ковальову Олену Юріїв-
ну, зареєстровану за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 
30, кв. 80, по справі № 752/22173/16-ц за позовом Кова-
льової Алли Кіндратівни та Богданець Світлани Петрівни 
до Ковальової Олени Юріївни, яка діє в інтересах мало-
літнього Ковальова Владислава Олеговича, треті особи: 
Відділ у справах громадянства імміграції та реєстрації фі-
зичних осіб Голосіївського району Головного управління 
Національної поліції України та Орган опіки та піклування 
Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації 
про визнання осіб такими, що втратили право користу-
вання житловим приміщенням, слухання по справі при-
значено на 02 червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі від-
повідача.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Цкірай

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

11.05.2017 о 15:00 до Сотникова Тетяна Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64600, Харківська обл., м. Ло-
зова, вул. 40 років жовтню, буд. 32) справа № 629/288/17,  
суддя Мішуровська С. Т.

11.05.2017 о 14:20 до Карнаух Віктор Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 64660, Харківська обл., Ло-
зівський р-н, сел. Панютине, вул. Перемоги, буд. 34) справа 
№ 629/284/17, суддя Мішуровська С. Т.

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.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Жарких Єв-
гена Володимировича, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, вул. 
Мологвардійська, 1/32, Жихарева Олександра Леонідовича, який мешкає: 
Луганська область, м. Антрацит, вул. Петраковського, 6/28, Жарких Воло-
димира Дмитровича, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, пров. 
Ушинського, 3, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 431/1256/17 провадження № 2/431/559/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до Жарких Є. В., Жихарева О. Л., Жарких В. 
Д. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеть-
ся 11 травня 2017 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою. Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У разі неявки на вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу активів —

 прав вимоги за кредитами юридичних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на електронному торговельному майданчику 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн»

Номери лотів: №№ Q8063b4449 - Q8063b4456 та № Q8063b4457
Коротка назва лоту/номеру кредитного  
договору:

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними  
особами та договорами забезпечення зобов’язань

Місце проведення аукціону: https://www.dto.com.ua
Дата проведення аукціону: 17.05.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту 

вказується на веб-сайті організатора торгів
Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова  
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-yevrobank/ 
11790-12052017-404441
та
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-yevrobank/11751-
pasport-vidkrytykh-torhiv-auktsionu-z-prodazhu-prav-vymohy-pat-kb-yevrobank-
na-elektronnomu-torhovomu-maydanchyku-tov-derzhzakupivlionlain

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача у справі №408/547/17 
(2/408/493/17) за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до 
Полтавцева Бориса Миколайовича (с. Дзержин-
ський, м. Ровеньки Луганської області) про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 
року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки, справу буде розглянуто без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача у цивільній справі №408/8168/16-ц за по-
зовом Дяченко Ніни Пантеліївни до Ровеньківської 
міської ради Луганської області (м. Ровеньки, Лу-
ганська область) та ПАТ «Державний ощадний банк 
України» про визнання права власності на майно в 
порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 10 травня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідачів по справі за позовом Органу 
опіки та піклування Біловодської РДА до Міронової C.M., Мі-
ронова A.M. про позбавлення батьківських прав, яке відбу-
деться 10.05.2017 року о 10.00 год.:

—  Міронова Світлана Миколаївна, 1981 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) —  Луганська обл., с. Данилівка;

—  Міронов Андрій Миколайович, 1981 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) —  Луганська обл., с. Широкий.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
відповідача у цивільній справі №408/68/17 (2/408/258/17) за 
позовом Стеценко Галини Іванівни до Свердловської місь-
кої ради Луганської області (м. Довжанськ Луганської облас-
ті), приватного нотаріуса Дашевського Олександра Валері-
йовича, приватного нотаріуса Дашевської Ганни Леонідівни 
про визнання права власності на нерухоме майно у зв’язку з 
втратою правовстановлюючих документів.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 10 
травня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 11.05.2017 року о 10.30 
год.:

—  Дударов Олексій Валерійович, 10.08.1965 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) —  Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Інформація про тарифи на електроенергію 
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на травень 2017 року 

(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до 
 постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами)

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на травень 2017 р.
без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на травень 2017 р. (розрахована 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 128,799
Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат елек-
троенергії на IІ квартал 2017 р. 1 клас % 1,17
(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,27
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні 
особи та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України 1 клас коп/кВтгод 130,324  

відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 
травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що 
відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на 
території України, формуються ліцензіатами з постачання елек-
троенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-право-
вими актами НКРЕКП»)

2 клас коп/кВтгод 134,729

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас Нічний коп/кВтгод 45,613
Денний коп/кВтгод 234,583

2 клас Нічний коп/кВтгод 47,155
Денний коп/кВтгод 242,512

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 32,581

Напівпіковий коп/кВтгод 132,930
Піковий коп/кВтгод 234,583

2 клас Нічний коп/кВтгод 33,682
Напівпіковий коп/кВтгод 137,424

Піковий коп/кВтгод 242,512

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. 
№ 220 опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.
Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів: Сєдіна Михайла Васильовича, 
17.02.1959 р.н. (відоме місце реєстрації: кв. 50 років 
Перемоги, буд. 1, кв. 122, м. Лисичанськ Луганської 
області), Сєдіну Валентину Вікторівну, 30.12.1953 
р.н. (відоме місце реєстрації: кв. 50 років Перемо-
ги, буд. 1, кв. 122, м. Лисичанськ Луганської облас-
ті), по справі № 415/705/17, н.п 2/415/599/17 за позо-
вом ПАТ «БМ Банк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором у судове засідання, що відбу-
деться 11 травня 2017 року о 10.30 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. 
Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Кулакова Вадима Анатолійовича, 1971 р.н. (відоме 
місце реєстрації: вул. Сарматська, бул. 28, кв. 122, м. 
Алчевськ Луганської області, мешкає: проспект Пе-
ремоги, буд. 115, кв. 211, м. Лисичанськ Луганської 
області), по справі № 415/629/17, н.п. 2/415/574/17 за 
позовом Слєпцової Юлії Олексіївни про розірвання 
шлюбу в судове засідання, що відбудеться 10 трав-
ня 2017 року об 11.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгер-
ська, буд. 38, зал № 2;

Склярова Вячеслава Вадимовича, 1987 р.н. (відо-
ме місце реєстрації: кв. 40 років Перемоги, 13, кв. 
65, м. Лисичанськ Луганської області), по справі № 
415/829/17, н.п. 2/415/644/17 за позовом Хамлової 
Галини Миколаївни, Хамлова Володимира Іванови-
ча про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, у судове засі-
дання, що відбудеться 11 травня 2017 року о 09.30 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ 
Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільних справ відповідачам пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справах.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, спра-
ви будуть розглянуті на підставі наданих суду доку-
ментів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження № 
426/8735/2016-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 
27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна, зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Ширшо-
ва, б. 13а.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Малахову Світлану 
Анатоліївну, у підготовче судове засідання, яке розглядається 
в порядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 10 травня 2017 року о 10.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голову-
ючої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки А.С.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 415/779/17, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016130000000170 від 
11.08.2016 року., стосовно Пальчикова Сергія Вікторовича, 08 верес-
ня 1982 .року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК 
України.

Обвинувачений: Пальчиков Сергій Вікторович, зареєстрований 
за адресою: Луганська область, місто Краснодон, мкр-н Мікроцентр, 
17/17.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський 
суд Луганської області викликає Пальчикова Сергія Вікторовича в су-
довий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження та відбудеться 08 травня 2017 року о 10.00 годині в за-
лі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів у 
складі: головуючого судді Березіна А.Г., суддів Калмикової Ю.О., 
Коваленко Н.В.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з про-

дажу активів — прав вимоги за кредитами юридичних осіб  
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»  

на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «25/8. Біржа»

Номери лотів: №№ Q8053b4443 - Q8053b4448
Коротка назва лоту/
номеру кредитного 
договору:

Права вимоги за кредитними договорами, 
укладеними з юридичними особами  
та договорами забезпечення зобов’язань

Місце проведення 
аукціону:

https://gov.auction/

Дата проведення 
аукціону:

17.05.2017

Час проведення  
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) по кожному лоту вказується на 
веб-сайті організатора торгів

Детальна інформа-
ція по лоту (параме-
три, забезпечення, 
початкова  
ціна, правила участі 
в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-
pat-kb-yevrobank/11746-pasport-vidkrytykh-
torhiv-auktsionu-z-prodazhu-prav-vymohy-pat-
kb-yevrobank-na-elektronnomu-torhovomu- 
maydanchyku-tovarna-birzha-katerynoslavska

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідан-
ня обвинувачену в кримінальному прова-
дженні № 120014130430000240, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 16.07.2014 року за ч. 1 ст. 110 КК 
України, яке відбудеться 11.05.2017 року 
о 16.00 год.:

—  Сергеєнкову Ірину Анатоліївну, 
29.03.1969 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування) —  
Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Лені-
на, 141/1, кв. 15.

Адреса суду: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто без вашої учас-
ті на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі за позо-
вом Горбунової Наталії Олексіївни про 
розірвання шлюбу та стягнення алімен-
тів, яке відбудеться 11.05.2017 року об 
11.00 год.:

—  Горбунов Валерій Володимиро-
вич, 09.04.1971 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (пере-
бування) —  Луганська обл., м. Сверд-
ловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі 
неявки справу буде розглянуто без ва-
шої участі на підставі глави 8 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача у 
справі №408/562/17 (2/408/498/17) за 
позовом ПАТ «Правекс-Банк» до Ав-
дєєва Анатолія Володимировича (с-ще 
Ленінське, Свердловський район Лу-
ганської області) про стягнення забор-
гованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 10 
травня 2017 року о 16 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

У разі неявки, справу буде розгляну-
то без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача у 
справі №408/777/17 (2/408/564/17) за 
позовом ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» до Ключкіна 
Артура Сергійовича (с. Піонерське Ста-
нично-Луганського району Луганської 
області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 
травня 2017 року о 15 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

У разі неявки, справу буде розгляну-
то без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Ю.Ю. Цимбал
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оголошення

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

Тернівським міським судом Дніпропетровської 
області 12 квітня 2017 року ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі № 194/1256/16-ц за позовом 
Лашманової Валентини Михайлівни до Колеснікова 
Олександра Олександровича, третя особа відділ реє-
страції місця проживання фізичних осіб виконавчого 
комітету Тернівської міської ради Дніпропетровської 
області, про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням, яким позовні 
вимоги задоволено, визнано Колеснікова Олексан-
дра Олександровича, 28 травня 1979 року народжен-
ня, таким, що втратив право користування житловим 
приміщенням — квартирою № 86 у будинку № 17 по 
вул. Харківська в м Тернівка Дніпропетровської об-
ласті, що є підставою для зняття його з реєстрацій-
ного обліку з квартири № 86 у будинку № 17 по вул. 
Харківська в м. Тернівка Дніпропетровської області, 
та стягнуто з Колеснікова Олександра Олександро-
вича, 28 травня 1979 року народження, на користь 
Лашманової Валентини Михайлівни, судовий збір у 
сумі 551 грн 20 коп.

Відповідачеві роз’яснюється його право згідно 
ст. 228 ЦПК України у разі незгоди з рішенням су-
ду звернутися до Тернівського міського суду Дніпро-
петровської області із заявою про перегляд заочно-
го рішення протягом десяти днів з дня публікації да-
ного оголошення.

У випадку неподачі відповідачем вказаної заяви, 
заочне рішення набере законної сили.

Суддя І. П. Пономаренко

Полянська Раїса Андріївна викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка по цивільній спра-
ві № 324/2197/16-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг 
Україна» до Полянської Раїси Андріївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 13.05.2017 року о 08 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, 
Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Проценко Артура Іванови-
ча, як відповідача в цивільній справі № 328/471/17 за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«МАРКС-КАПІТАЛ» до Проценко Артура Івановича 
про відшкодування шкоди в порядку регресу. Судо-
ве засідання відбудеться 04 травня 2017 року о 09.00 
годині та 12 травня 2017 року о 08.30 годині (резерв-
на дата) в приміщенні Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська. буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Апеляційний суд Полтавської області викликає Нехай Те-
тяну Миколаївну (остання відома зареєстрована адреса: вул. 
23 вересня, буд. 3, кв. 90, м. Полтава, Полтавська область, 
36021), як заявника у справі за заявою Нехай Т.М. на дії дер-
жавного виконавця Октябрського ВДВС Полтавського МУю 
Крилевця Н.ю.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 50 хв. 04 травня 
2017 року у приміщенні Апеляційного суду Полтавської об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 24.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа бу-
де розглянута за вашої відсутності. Сторони по справі 
зобов’язані повідомити суд про причини неявки у судове за-
сідання.

Суддя Мартєв С. Ю.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської облас-
ті (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосно-
вського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає в 
судове засідання у цивільній справі: 279/843/17 на 09.00 го-
дину 15.05.2017 року, як відповідача Добрєва Віктора Петро-
вича, 12.07.1978 року народження, для розгляду справи за 
позовом Добрєвої Наталі Олександрівни до Добрєва Вікто-
ра Петровича про визнання особи такою, що втратила право 
користування житлом.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О. А. Невмержицька

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мартинен-
ка В’ячеслава Віталійовича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко 
В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року народжен-
ня, в судове засідання, яке призначено на 10 год. 00 
хв. 29 травня 2017 року та відбудеться в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Журенкова Олександра Васи-
льовича, що розгляд справи за позовом Журенко-
вої Наталії Валентинівни до Журенкова Олександра 
Васильовича про розірвання шлюбу призначено на 
11.05.2017 року о 09.30. Вам необхідно з’явитися до 
суду за адресою: м. Харків, пр. Архітектора Альоши-
на, 7, каб. 10, 11 у вказані час та дату. У разі Вашої 
неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності 
з урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера
Камінь-Каширський районний суд Волинської облас-

ті викликає в судове засідання як відповідача Костючи-
ка Андрія Пилиповича, 06 травня 1961 року народжен-
ня, останнє місце проживання якого: м. Камінь-Кашир-
ський, вул. Шевченка, 114/2, Волинської області, у ци-
вільній справі за позовом Приватного акціонерного това-
риства «Камінь-Каширська ПМК-70» до Костючика Ан-
дрія Пилиповича, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на предмет спору на стороні відповідача, — 
Ковельська об’єднана державна податкова інспекція Го-
ловного управління Державної фіскальної служби у Во-
линській області, про визнання правочину недійсним, 
яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 10 травня 2017 
року в залі суду Камінь-Каширського районного суду Во-
линської області: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 13, 
Волинської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Гордійчук

Приазовський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відачів Смирнова Петра Петровича, 27 травня 1986 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого — Донецька область, Новоазовський 
район, с. Бесарабка, вул. Мира, 6/8, та Смирнова Олега Петровича, 
09 квітня 1985 р.н, останнє відоме місце проживання якого — Доне-
цька область, Новоазовський район, с. Бесарабка, вул. Мира, 8, у су-
дове засідання по цивільній справі №325/513/17 за позовом кредитної 
спілки «Можливість» до Смирнова Петра Петровича, Смирнова Оле-
га Петровича про стягнення сум за договором кредиту, яке призначе-
не на 15 травня 2017 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться в при-
міщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адре-
сою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запо-
різької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважають-
ся повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки до 
суду справа може бути розглянута за відсутності відповідачів на під-
ставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний повідомляти про 
зміну свого місця проживання (перебування), або місцезнаходження 
під час провадження справи, а також про причини неявки в судове за-
сідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, 
що відповідачі не з’явилися в судове засідання без поважних причин.

Суддя О. П. Пантилус

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонтійовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 04 травня 2017 року о 14:15 годині, в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка. 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Цюрупинський районний суд Херсонської облас-
ті викликає у судове засідання на 12 травня 2017 ро-
ку на 10-00 год. як відповідача Євдокимова Михайла 
Григоровича у справі за позовом Чмир Наталі Михай-
лівни до Публічного акціонерного товариства «Укра-
їнський бізнес банк», Євдокимова Михайла Григоро-
вича, третя особа — Олешківський РВ ДВС ГТУю у 
Херсонській області про усунення перешкод у корис-
туванні власністю шляхом зняття арешту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за 
адресою: м. Олешки, вул. Поштова, 48

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва буде розглядатися за його відсутності за наявни-
ми у справі доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачеві його 
обов’язок повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя С. П. Савчак

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 03 травня 2017 року о 14:45 го-
дині, в приміщенні Оболонського районного суду м. 
Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 
9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє відповідачів Шевченка Олега Вікторо-
вича, 29.04.1970 року народження, та Шевченка Віталія 
Вікторовича, 20.08.1980 року народження, останнє відо-
ме місце проживання яких: Запорізька область, м. Ме-
літополь, вул. Бєлікіна, буд. 55-а, про те, що 03 травня 
2017 року о 14-00 годин в приміщенні Мелітопольсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивіль-
на справа за позовом Шевченко Раїси Захарівни до Шев-
ченка Олега Вікторовича, Шевченка Віталія Вікторовича 
про визнання осіб такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 
по даній справі Шевченко Олег Вікторович, Шевченко Ві-
талій Вікторович вважаються повідомленими про час та 
місце розгляду справи і у випадку їх неявки справа підля-
гає розгляду за їх відсутності.

Суддя І. В. Урупа

Державне підприємство «Чорноморсько-Азовське 
виробничо-експлуатаційне Управління морських 
шляхів» пропонує в тривалий фрахт, на умовах  

бербоут-чартеру наступні плавзасоби:
1) Багаточерпаковий земснаряд «Геническ». Дед-

вейт – 631 р.т. 
Рік будівництва — 1983, місце будівництва ГДР. 

Знаходиться в п. Кандла, Індія. 
У даний час в неробочому стані.
Термін дії документів класифікаційного товари-

ства закінчився.
2) Самоотвозний землесос «Херсонес». Дедвейт – 

6095 р.т.
Рік будівництва — 1976, місце будівництва Гол-

ландія. Знаходиться в п. Кандла, Індія.
У даний час в неробочому стані. Термін дії доку-

ментів класифікаційного товариства закінчився.
3) Самоотвозний землесос «Азовське море». Дед-

вейт — 4048 р.т.
Рік будівництва — 1975, місце будівництва Гол-

ландія, знаходиться в п. Тузла, Турція. У даний час в 
неробочому стані.

Термін дії документів класифікаційного товари-
ства закінчився.

4) Самоотвозний землесос «Перекопский». Дед-
вейт – 1949 р.т.

Рік будівництва — 1988, місце будівництва югос-
лавія. Знаходиться в п. Ла-Плата, Аргентина.

У даний час в неробочому стані.
Термін дії документів класифікаційного товари-

ства закінчився в 2003.
За додатковою інформацією звертатись за 

тел. (048) 725-13-00 або на електронну адресу 
info@champ.ua

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як 
відповідачку Кіслих Наталю Іванівну, 26.01.1954 р.н, останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька область, Новоазовський 
район, с. Шевченко, вул. Першотравнева, 20, у судове засідання 
по цивільній справі № 325/512/17 за позовом кредитної спілки 
«Можливість» до Кіслих Наталі Іванівни про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту, яке призначене на 15 травня 2017 
року о 10 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазов-
ського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пуш-
кіна, 5, смт Приазовське, Приазовського району, Запорізької об-
ласті.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи і у ра-
зі неявки до суду справа може бути розглянута за відсутнос-
ті відповідачки на підставі наявних у ній доказів. Відповідачка 
зобов’язана повідомляти про зміну свого місця проживання (пе-
ребування), або місцезнаходження під час провадження справи, 
а також про причини неявки в судове засідання. У разі неповідо-
млення суду про причини неявки вважається, що відповідач не 
з’явився в судове засідання без поважних причин.

Суддя Пантилус О. П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбанк» 
до Батдиєвої Олени Володимирівни, Батдиєва Науруза 
Камаловича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідачі у справі Батдиєва Олена Володи-
мирівна, 26.02.1982 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, пров. Тореза, 21/2 
кв. 1, Батдиєв Науруз Камалович, 25.05.1979 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Волоча-
ївська, 21, викликаються до суду на 04 травня 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Романову Любов Владиславівну, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 03 травня 2017 року о 14:15 го-
дині, в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва, за адресою: м. Київ. вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Гадяцький районний суд Полтавської області ви-
кликає Аль-Овран Ала’а Фаріс Атталлах (останнє 
відоме місце проживання: провулок Кошового, 9,  
м. Гадяч) в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Дороганя Анатолія Петровича до Аль-Овран 
Ала’а Фаріс Атталлах про визнання особи такою, що 
втратила право на користування житловим примі-
щенням.

Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 року 
о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Га-
дяч, вул. Лесі Українки, 6.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки Аль-
Овран Ала’а Фаріс Атталлах справу буде розглянуто 
за його відсутності.

Аль-Овран Ала’а Фаріс Атталлах зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Л. В. Максименко

Сокальський районний суд Львівської області ви-
кликає як відповідача Січ Владислава Васильовича, 
останнє відоме місце проживання якого: вул. Миру, 
буд. 44, с. Хижа, Виноградівського району, Закарпат-
ської області та відповідача Галас Людмилу Степа-
нівну, останнє відоме місце проживання якої: вул. 
Івана Франка, буд. 26, м. Виноградів, Закарпатської 
області в судове засідання по розгляду цивільної 
справи за позовною заявою Білаш Віктора Степано-
вича до Галас Людмили Степанівни, Січ Владислава 
Васильовича про стягнення боргу за договором по-
зики, яке відбудеться 25 травня 2017 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Сокальського районного суду за 
адресою: м. Сокаль, Львівської області, пл. Січових 
Стрільців, 19.

У разі неявки відповідачів Січ В. В. та Галас Л. С. 
у судове засідання справа буде розглядатись без їх-
ньої участі.

Суддя Т. В. Струс

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільні справи за позовними заява-
ми Публічною акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» до Саєнко Віталія юрійовича, Костенко Івана 
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Саєнко Віталія юрійовича, 18.05.1971 року 
народження, що мешкає за останньою відомою адресою: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Платона, 30а/54;

Костенко Іван Миколайович. 12.02.1984 року народжен-
ня, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька 
обл., м. Зугрес, вул. Леніна, 9/84.

Судове засідання відбудеться  05.05.2017 року о 09.30 
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачів до су-
ду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів.

Суддя С. А. Притуляк

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

Серія АЕ №№ 7950832; 6343851; 6343852; 7951997; 
7978476; 7723845; 9558301; 3014362;3014363; 3035036; 
3035057; 3035584; 4379163; 4492451-4492455; 4492987; 
5234422; 5242571; 5250566; 5578101; 5578117; 5583012; 
6136555; 6340752; 6340753; 6340975; 6344910; 6666166; 
6666740; 6672328; 6672329; 6672574; 6771570; 6771754; 
6773039; 6774467; 6774475; 6783670; 6783688; 6783970; 
6783971; 6785674; 6789447; 7712175; 7712971; 7712972; 
7717548; 7947426; 7948137; 7948170; 7948684; 7948916; 
7952543; 7952944; 7954662; 7961021; 7961022; 7961554; 
7969134; 7969887; 7976147; 7976212; 7976682; 7979566; 
7979847; 7979852; 9534145; 9534710; 9534788; 9534886; 
9536770; 9536863; 9536871; 9540909; 9540917-9540920; 
9540944; 9543451; 9545380; 9545824; 9545947; 9545949; 
9548468; 9548898; 9552004; 9552471; 9559538; 9560962.

Серія АІ № 9824971; 9824976; 9825120; 9825633; 9825640; 
9825648.

Серія АК №№ 0679853; 0682898; 1954000; 1959500; 
1954111; 2422301; 2422302; 2422305; 1884345; 683428; 
682658; 1954058; 1950949; 0680283; 0670333-0670340; 
0670284; 0670289; 0670290; 1883006; 2429326; 2417630; 
0663182; 0663183; 0663202; 0663211; 0663229; 0663865-
0663867; 0663871; 0663872; 0663900; 0663903; 0663908-
0663910; 0663941-663946; 0663952; 0663979; 0668451-
0668455; 0668457-0668459; 0668467; 0668468; 0668720; 
0668722; 0668792; 0668795; 0668796; 0672553; 0672559; 
0672560; 0672568; 0672569; 0672571; 0672572; 0672576; 
0672578; 0672581; 0672586; 0672594; 0672691; 0672707; 
0672714-0672716; 0672722; 0672728-0672729; 0672731-
0672738; 0672740; 0672766-0672770; 0672780; 0672784-
0672788; 0672791-0672794; 0672797-0672799; 0672806; 
0672811; 0672812; 0672816-0672818; 0672822; 0672829; 
0672830; 0677545; 0677570; 0677572; 0677836; 0677881; 
0677884; 0677885; 0677896; 0677898-0677911; 0677914; 
0677916-0677919; 0677922-0677925; 0677936-0677938; 
0677940-0677944; 0677946-0677956; 0684268; 0684271; 
0684272; 0691031; 1614705; 1945278; 1948423; 1948548-
1948550; 1961047; 1950777; 1950780; 1951024.

Серія АС №№ 0873119; 3755560; 6835911; 6835912, 
після публікації вважати їх недійсними 

Святошинський районний суд м. Києва викликає до суду як відпові-
дача Алексєєнка Романа Євгенійовича, останнє відоме місце проживан-
ня: 03170, м. Київ, вул. Зодчих, 60/1, кв. 133, по справі № 2/759/1909/17,  
№ 759/17305/16-ц за позовом Устинова Анатолія Івановича до Алексєєн-
ка Романа Євгенійовича, третя особа: Святошинський районний відділ Дер-
жавної міграційної служби України в м. Києві про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації.

Судове засідання призначено на 25.05.2017 р. на 12.40 год. в приміщенні 
Святошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал № 4.

Суддя Петренко Н. О.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє як 
відповідача Омельчак юрія Миколайовича про те, що розгляд цивіль-
ної справи за позовом Мельниченко Катерини Петрівни до Омельчак 
юрія Миколайовича про стягнення аліментів відбудеться о 10 год. 30 
хв. 19 травня 2017 року в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Мельниченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засідання справа буде розглянута за 
вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса суду: 39800, Полтавська 
обл., м. Комсомольськ, вул. Гірняків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

04.05.2017 о 09:30 до Митрофанової Наталії Сергіївни (останнє відоме місце реє-
страції: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Леніна, буд. 30/9, кв. 1) спра-
ва № 534/2231/16-ц, суддя Куц Т. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.    З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Другі примірники оригіналів свідоцтв про право власності на 
об’єкти, що знаходяться за адресою: м Київ, пр-т Академіка Глушкова, 
№ 10, які були видані Головним  управлінням комунальної власності  
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) територі-
альній громаді міста Києва:

свідоцтво про право власності від 07.05.2010 серії САС № 922414 на 
будівлю головного корпусу (літера Ж);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923250 на 
нежиле приміщення № 5 будівлі колишньої котельні (літера Д);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923285 на 
нежилий будинок - конюшня № 8 на 40 голів (літера Т);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923286 на 
нежилий будинок - конюшня літня (літера С);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923268 на 
нежилий будинок - ветізолятор (літера ІД);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923269 на 
нежилий будинок - конюшня літня двохскатна на 40 голів (літера 1Е);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923270 на 
нежилий будинок - ветлазарет (літера 1Б);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923271 на 
нежилий будинок - конюшня 9-А на 40 голів (літера 1А);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923272 на 
нежилий будинок - дворова вбиральня (літера 3);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923273 на 
нежилий будинок - конюшня № 7 на 40 голів (літера Ф);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923274 на 
нежилий будинок - піддок (адміністративний корпус) (літера Е);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923275 на 
нежилий будинок - кузня (літера 1В);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923276 на 
нежилий будинок - склад ПММ (літера П);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923277 на 
нежилий будинок - прохідна (літера Є);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923278 на 
нежилий будинок - конюшня прокату на 20 голів (літера І);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923300 на 
нежилий будинок - гараж для автомашин (літера И);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923299 на 
нежилий будинок - конюшня літня на 40 голів (літера Р);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923294 на 
нежилий будинок - конюшня № 9 на 40 голів (літера У);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923297 на 
нежилий будинок - гараж з боксами (літера К);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923296 на 
нежилий будинок - вагова (літера Л);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923295 на 
нежилий будинок - гаражні бокси (літера М);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923284 на 
нежилий будинок - душові для коней (літера Н);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923293 на 
нежилий будинок - склад (літера О);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923292 на 
нежилий будинок - каналізаційна насосна станція (літера Ш);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923291 на 
нежилий будинок - конюшня № 4 на 40 голів (літера X);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923279 на 
нежилий будинок - конюшня № 5 на 40 голів (літера Ц);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923290 на 
нежилий будинок - конюшня № 6 на 40 голів (літера Ч);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923289 на 
нежилий будинок - зерносховище (літера Ю);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923288 на 
нежилий будинок - конюшня № 3 на 40 голів (літера Я);

свідоцтво про право власності від 30.06.2010 серії САС № 923287 на 
нежилий будинок - склад об’ємного фуражу (літера Щ),

 вважати втраченими.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викли-
кає Сем’янчин Михайла Васильовича, як відповідача у справі за позовом 
Сем’янчин Вікторії Ігорівни до Сем’янчина Михайла Васильовича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться о 9 год. 20 хв. 10 травня 2017 року в при-
міщенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. 
Шкільна, 15. Останнє відоме місце знаходження смт Брошнів-Осада, вул. 
С.Петлюри, 10 Рожнятівського району Івано-Франківської обл.

Місце знаходження відповідача на даний час невідоме. Згідно ч. 2 ст. 77 
ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя І. В. Максимів

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Лунгу Наталію 
Олександрівну про те, що 16 травня 2017 року о 09-00 годині в при-
міщені Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде 
слухатися цивільна справа за позовом Бутенко C. O. до Лунгу Н. О. про 
розірвання шлюбу, суддя Ніколова І. С.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по даній 
справі Лунгу Н.О. вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи і у випадку її неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільну 
справу за позовом Шляхової Олени Павлівни до Шляхова Євгена Юрійови-
ча про виселення з квартири.

Відповідач по справі Шляхов Євген Юрійович, 22.07.1988 р.н., який заре-
єстрований: м. Світлодарськ буд 130, кв. 24, Донецької області викликаєть-
ся у судове засідання на 29 травня 2017 року на 08.40 год. каб. 212 вул. Ми-
ру 5 м. Бахмут.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня Стародубцева Андрія Вікторовича як відповідача по цивільній за по-
зовом Ланських Катерини Ігорівни до Позніцької Надії Олександрівни, 
Стародубцева Андрія Вікторовича, Могільнікова Дмитра Олексійовича, 
треті особи: Ланських Ірина Валеріївна, Виноградов Олександр Ігоро-
вич про витребування майна із чужого незаконного володіння, яке від-
будеться 09.08.2017 р. о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костянтинівка, 

Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Правекс-Банк» до Лєта Сер-
гія Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у 
справі Лєта Сергій Михайлович, 22.09.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Воровського, 25-А, викликається до суду на 03 трав-
ня 2017 року о 08 годині 20 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ша-
менкова Юрія Михайловича у зв’язку з розглядом цивільної справи за 
позовом Шаменкової Юлії Юріївни до Шаменкова Юрія Михайлови-
ча про розірвання шлюбу на 01.06.2017року о 14:00 год., за адресою:  
м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника відповідача в судове за-
сідання, без поважних на те причин, справа буде розглянута за його 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Сторожинецький районний суд Чернівецької області викликає, як 
відповідача: Маніліча Олексія - 28.06.1985 року народження, останнє 
відоме місце проживання відповідача: м. Сторожинець, вул. Миру, 6/11 
Чернівецької області, в судове засідання у цивільній справі за позовом 
Маніліч Галини Євгенівни до Маніліча Олексія про розірвання шлюбу, 
на 09 год. 30 хв. 19. 05. 2017 року за адресою: м. Сторожинець, вул. 
Чернівецька, 6, кабінет №02.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за Вашої 
відсутності.

Суддя Н. П. Дедик

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає 
в судове засідання на 15.05.2017 р. о 10-30 год. за адресою: Мико-
лаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до  
судді Савіна О. І. відповідача Хомин Наталю Вікторівну у цивільній справі  
№ 486/1391/16-ц за позовом Хомин Михайла Миколайовича до Хомин 
Наталі Вікторівни, про розірвання шлюбу.

В разі неявки відповідача, справа буде розглянута без його участі, за 
наявними доказами у справі.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача: 
- Каракуц Руслана Олександровича, який мешкає за адресою: Луганська 
область, м. Попасна, вул. Бахмутська, 3/6, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 423/1108/17 за позовом Каракуц Інни Олексіївни до Каракуц 
Руслана Олександровича про дозвіл на тимчасовий виїзд дитини без зго-
ди батька, що відбудеться 03 травня 2017 року о 09-00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. 
№3(2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивіль-
на справа №359/8798/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства 
«УкрСиббанк» до Гончарова Дмитра Володимировича, Гончарової Алли Во-
лодимирівни про стягнення боргу за кредитним договором.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Гончарову Аллу Володимирів-
ну у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 13 годині 00 хвилин  
15 травня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 
10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викли-
кається як відповідач Шипік Анатолій Сергійович для участі в цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 31 травня 2017 р. о 16.00 годині, у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважають-
ся повідомленими про час та місце слухання справи. У разі неявки суд 
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Канун-
нікову Яну Вікторівну, 04.08.1984 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 15 годину 30 хвилин 05 травня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/373/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії - Донецьке обласне управління AT « Ощадбанк» 
до Кануннікової Яни Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна , 26-
а, смт Більмак Більмацького району. Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Розгляд цивільної справи №128/416/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії 
— Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» до Триноса Михайла Васильови-
ча про звернення стягнення та передачу в управління Банку предме-
та іпотеки, призначено на 22.05.2017 року на 16.00 год. в приміщен-
ні Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винничен-
ка, 29. 

Суддя О. І. Бондаренко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Каминіна Андрія 
Олександровича, останнє відоме місце проживання м. Чернівці, вул. 
Матросова, 6/4, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
за позовом Каминіної Єлизавети Ігорівни до Каминіна Андрія Олексан-
дровича про розірвання шлюбу на 10-00 годину 23 травня 2017 року, 
за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, каб. 17.

У разі неявки відповідача Каминіна Андрія Олександровича в судове 
засідання, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Ярема Л. В.

Борзнянський районний суд Чернігівської області викликає Стахорську 
Раїсу Миколаївну як відповідача у цивільній справі № 730/189/17 за позо-
вом Кононенко Юлії Василівни до Стахорської Раїси Миколаївни про втра-
ту права на користування житлом, яка призначена до розгляду на 25 травня 
2017 року о 12-30 год. у приміщенні Борзнянського районного суду Черні-
гівської області за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна Борзнянського 
району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК України з опублі-
куванням даного оголошення про виклик відповідач вважається належним 
чином повідомлений про час і місце розгляду справи.

Суддя І.І. Тіслюк

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає Погуляй-
ло Дениса Георгійовича, 25.05.1984 р.н., який проживав за адресою — вул. Леванев-
ського, буд. № 2, в/ч А 0409, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, як від-
повідача, по цивільній справі за ПАТ КБ «Приватбанк» до Погуляйло Д. Г. про стягнен-
ня заборгованості.

Судові засідання відбудуться: 12.05.2017 року о 14 год. 00 хв., 01.06.2017 року о 09 
год. 00 хв. в залі судових засідань № 7 в приміщенні Новоград-Волинського міськра-
йонного суду Житомирської області, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-
Волинський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача у судове засідання, справу буде розглянуто за його 
відсутності з постановленням заочного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Старобільський районний суд Луганської області викликає:
Любенко Олександра Івановича, який проживає за адресою: вул. Б. Комісарів, буд. 

2, м. Антрацит Луганської області;
Подрушняк Сергія Олександровича, який проживає за адресою: вул. Ткаленка, буд. 

8, кв. 7, м. Антрацит Луганської області;
Волоха Володимира Миколайовича, який проживає за адресою: вул. Карбишева, 

буд. 1, кв. 2, м. Антрацит Луганської області, як відповідачів у судове засідання по ци-
вільній справі №431/1077/17; провадження 2/431/509/17, за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління АТ «Ощад-
банк» до Любенко О. І., Подрушняк С. О., Волохова В. М., про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться 03 травня 2017 року об 11.00 год., в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38 а.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без участі від-
повідачів на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Виноградівський районний суд Закарпатської області викликає 
Онисько Івана Михайловича, 04.03.1955 року народження, мешканця 
м. Херсон, вул. Некрасова 74, Херсонської області, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Тернинко Ганни Михайлівни до Онисько Івана 
Михайловича про визнання права власності на житловий будинок, в су-
дове засідання, призначене на 03.05.2017 року о 09.00 год. у залі Вино-
градівського районного суду за адресою: Закарпатська область, м. Ви-
ноградів, вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача на підставі наявних у ній доказів. 

Суддя Надопта А. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Харчен-
ко Ірину Олександрівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 04 травня 2017 року о 14:45 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Савченко Наталії Володими-
рівни до Савченко Вікторії Олександрівни, Авраменко Світлани Олександрівни про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Савченко Вікторія Олександрівна, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Барвінківська, б. 146, викликається на 08.20 
годину 03 травня 2017 року до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Авраменко Світлана Олександрівна, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Барвінківська, б. 146, викликається на 08.20 
годину 03 травня 2017 року до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується падати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Доне-
цької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільні справи за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Ковалевського Ан-
дрія Петровича, Лєвшина Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами. 

Відповідачі: Лєвшин Ігор Вікторович, 22.01.1987 р. н., останнє місце проживання: До-
нецька обл., м. Іловайськ, вул. Левіна, 17/24; Ковалевський Андрій Петрович, 09.05.1976 
р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Іловайськ вул. Пушкіна, 28, викли-
каються на 10 травня 2017 року на 10:00 годину до суду, каб.№1, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також 
усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання, відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті за їх відсут-
ності на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалені заочні рішення. 

Суддя Тітова Т. А.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 
ст.15, ч.5 ст.191, ч. 3 ст.212, ч.ч.1-2 ст.366 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 05.05.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 КВІТНЯ
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +21  +26 Черкаська +4  +9 +21  +26
Житомирська +7  +12 +19  +24 Кіровоградська +3  +8 +20  +25
Чернігівська +6  +11 +20  +25 Полтавська +5  +10 +20  +25
Сумська +5  +10 +19  +24 Дніпропетровська +3  +8 +20  +25
Закарпатська +8  +13 +20  +25 Одеська +4  +9 +16  +21
Рівненська +7  +12 +19  +24 Миколаївська +4  +9 +16  +21
Львівська +7  +12 +19  +24 Херсонська +4  +9 +16  +21
Івано-Франківська +7  +12 +21  +26 Запорізька +3  +8 +18  +23
Волинська +5  +10 +16  +21 Харківська +4  +9 +19  +24
Хмельницька +7  +12 +21  +26 Донецька +3  +8 +18  +23
Чернівецька +7  +12 +21  +26 Луганська +2  +7 +18  +23
Тернопільська +7  +12 +21  +26 Крим +4  +9 +18  +23
Вінницька +6  +11 +20  +25 Київ +8  +10 +23  +25

Укргiдрометцентр

фОТОфАкТ

ВЕСНЯНИЙ БАЛ. У Черкасах уже втретє відбувся весняний бал, 
організований міською гімназією №9. Оповиті серпанком танцю, 
кружляючи ніби в казці, його учасники змогли сповна відчути всю ча
рівність весняної пори. Як розповіла директор гімназії Ірина Топчій, 
цей бал відрізняється від інших заходів кардинально, адже передба
чає особливу підготовку. Вона полягає в тому, що участь беруть діти, 
які професійно танцями не займаються. Звичайні хлопці й дівчата, за
йняті щодня буденними справами, вирішили перевірити, на що здат
ні на балу. Тому перш ніж вийти в залу, наполегливо оволодівали тан
цювальним мистецтвом, відточуючи рухи, манеру триматися. На тре

нуваннях вони навчилися розслаблятися, рухатися розкуто і вільно. 
Школярі визнають, що завдяки танцям подолали внутрішню скутість 
і невпевненість. До того ж, цього разу з учасниками балу погодив
ся працювати Черкаський академічний симфонічний оркестр. Під йо
го музичний супровід, як зауважували учасники балу, хотілося літати. 

На цьому заході вперше на паркет вийшли учні разом з батьками. 
Десятки красивих пар різного віку дарували всім задоволення від ви
конання танців, починаючи від різних видів вальсу, танго і до кадет
ської польки. Гармонія, краса, усмішки сяяли на паркеті, що, безпере
чно, залишило приємні емоції в танцівників і їхніх рідних.
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Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

БОЙОВА СЛАВА. У Мука
чевому, де базується 128ма 
Закарпатська окрема гір
ськопіхотна бригада, відкри
ли музей бойової слави. Усі 
три роки бойових дій на сході 
України воїни цієї частини пе
ребували у найгарячіших точ
ках. За їхніми плечима — бої 
за донецький аеро порт, місто 
Щастя, Станицю Луганську, 
Металіст і Піски, нарешті Де
бальцевський плацдарм. На 
прикладі бойових звершень 

128ї гірськокарпатської бри
гади можна вивчати історію 
боротьби за цілісність Укра
їни, недарма двоє її військо
вих нагороджено високи
ми званнями «Герой Украї
ни». 18 лютого 2015 року цим 
званням із врученням ордена 
«Золота Зірка» нагородже
но командира бригади, пол
ковника Сергія Шапталу, а 
23 березня того самого ро
ку — командира 15го окре
мого гвардійського гірськопі
хотного батальйону цієї війсь
кової частини підполковника 
Василя Зубанича.

Відтепер звитяги цієї вій
ськової частини відображати
муть на стендах музею. Пер
ші 100 пам’ятних речей пе
редали бійці з їхніх фронто
вих зібрань: фотографії, лис
ти, окроплений кров’ю укра
їнський прапор, уламки сна
рядів, вилучені в сепаратистів 
документи, волонтерські по
дарунки.

На чільному місці дитячі 
малюнки, які передав музеє
ві капелан отець Іван Ісаєвич. 
Ці твори перемогли у дитя
чому конкурсі, їх він вивіз під 
час ротації з Пісків. Там три

валий час оберігав їх від не
годи у своїй капличці. Доте
пер більшість експонатів жи
ли окремим життям у тран
шеях і бліндажах, вантажів
ках, солдатських сумках. Те
пер вони стали об’єктом за
гальної уваги. Тлом для му
зейних експонатів слугує 
військова маскувальна сіт
ка, яка створює враження 
присутності на місці бойо
вих дій. 

Одними з перших відвіду
вачів новоствореного музею 
стали учні мукачівських шкіл 
і ліцеїв.

Експонати з передової

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Поблизу села Бурканів, 
що в Теребовлянсько-

му районі на Тернопільщині, 
відновили бункер часів Пер-
шої світової війни. Ця форти-
фікаційна споруда відома на-
звою «Бункер бригади Боль-
цано» австро-угорської армії.

Історія свідчить, що 1915 
року під час Карпатської 
операції-рейду австро-угор-
ці прорвали оборону росіян 
і змусили супротивника ві-
дійти до річки Стрипа. Во-
ни впродовж восьми міся-
ців укріплювали правий бе-
рег цієї річки, створивши так 
званий Бурканівський укрі-
прайон. Спорудили й ко-

мандний пункт 132-ї піхотної 
бригади, якою командував 
оберст (полковник) Больцано. 

П’ять років тому історик 
і краєзнавець з Тернополя 
Сергій Ткачов разом зі ска-
утами взявся вперше роз-
чищати цей бункер. Спору-
да добре збереглася. Уже че-
рез рік бункер отримав охо-
ронний номер і реєстрацію 
як пам’ятка історії. Торік за 
сприяння Теребовлянської 
райдержадміністрації взя-
лися за його відновлення. За 
інформацією прес-служби 
ОДА, тут провели масштаб-
ні земляні роботи, по-новому 
склали опорну стіну з дере-
ва (обшивка траншеї), сходи. 
До того ж зберегли попередні 
розміри і план споруди. Звіс-

но ж, упорядкували й при-
леглу територію. Здебільшо-
го під час реконструкції ви-
користовували ручну пра-
цю, техніку ж залучали ли-
ше зрідка. 

Нині йдеться про ство-
рення в колишньому бун-
кері форту-музею Україн-
ських Січових Стрільців. І 
не випадково. Адже з почат-
ку липня 1915 року вздовж 
річки Стрипа тримав оборо-
ну й легіон українських до-
бровольців. У його лавах тут 
були син Івана Франка Пе-
тро, український поет, спі-
вець стрілецтва Роман Куп-
чинський, а також хорунжий 
Софія Галечко, перша укра-
їнська жінка-офіцер, яка тоді 
командувала жіночою чотою, 

що була, по суті, першим та-
ким військовим підрозділом у 
тодішній Європі. Бої  за учас-
тю українців, які гриміли на 
цій території, опишуть у ко-
льорових банерах і вистав-
лять у новому музеї. 

Обласна влада переконана, 
що фортифікаційна споруда 
неподалік Бурканова мала б 
стати у майбутньому базовим 
табором для військово-па-
тріотичного вишколу молоді. 
Сподіваються, що відновле-
ний бункер цікавитиме й ту-
ристів, адже він розташова-
ний лише за п’ять кілометрів 
від християнської святині у 
Зарваниці — Марійського 
духовного центру, куди впро-
довж цілого року приїжджа-
ють прочани.

Тут буде музей Українських 
Січових Стрільців
ІСТОРІЇ СЛІД. На Тернопіллі відновили бункер австро-угорської 
армії часів Першої світової війни

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

ТБ «Центральна Універсальна товарна біржа»
Номер лота: № Q81526b4870
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 19 травня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/11995-19052017-404646

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні досудового роз-
слідування. Підозрюваний Єремєєв  Петро Валерійович, 27.10.1979 
р.н., зареєстрований та проживає за адресою: Миколаївська обл., с. 
Ольшанське, вул. Леніна, 9, кв. 73. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 01.05.2017 о 09:00 
год., 02.05.2017 року о 09:00 год., 03.05.2017 року о 09:00 год., в каб. 
№ 112 до слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни в Миколаївській області  Шпака Д.О., за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Спаська, 40, тел. 0512490502, для участі у слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні №22016150000000026 від 
28.04.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні досудово-
го розслідування. Підозрюваний Лабенко  Владислав  Леонідович, 
12.11.1977 р.н., зареєстрований та проживає за адресою: м. Мико-
лаїв, вул. Крилова 38/1, кв. 93. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 01.05.2017 о 09:00 год., 
02.05.2017 року о 09:00 год., 03.05.2017 року о 09:00 год., в каб.  
№ 112 до слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни в Миколаївській області Шпака Д.О., за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Спаська, 40, тел. 0512490502, для участі у слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні №22014150000000093 від 
26.08.2014 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської 
області знаходиться кримінальне провадження № 185/10314/16-к у відношенні 
Полякова Едуарда Вікторовича за підозрою у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню 
призначено на 10.00 годину 05 травня 2017 року за адресою: Дніпропетровська 
область, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Поляков Едуард Вікторович викликається у судове засідан-
ня в приміщення Шевченківського районного суду м. Києва, який знаходить-
ся за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, яке буде проводитися в режи-
мі відеоконференції головуючим суддею Тимченко С.О. на 05 травня 2017 ро-
ку о 10.00 годині.

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

Суддя С.О. Тимченко
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