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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 листопада 2017 року
USD 2687.8403   EUR 3121.1202  RUB 4.6218  / AU 343250.65   AG 4553.20   PT 245937.39   PD 262602.00

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 3 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ №207 (6076)
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НА КОНТРОЛІ «УК»

У місті Сміла через те, 
що нема опалення 
у більшій частині житлових
будинків, оголосили
надзвичайний стан2

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

У Міністерстві оборони
підбили проміжні
підсумки призовної
кампанії 
«Осінь-2017»  

ЦИФРА ДНЯ

КОмаНдувач РаКЕТНих війсьК 
і аРТилЕРії Зс уКРаїНи гЕНЕРал-
майОР в’ячЕслав гОРбильОв:
«Ми апробували в боях
нові оперативні
рішення, які тепер 
в активі наших
артилеристів»
Вистояти Україні у протидії зовнішній агресії допо-

могло не диво, а колосальна енергія народу, яка роз-
будила і військо, і патріотизм, і повагу до нас у світі. І
саме в цьому контексті не гріх згадати про те, як непрос-
то вставало з колін наше військо, зокрема артилерія. У
зоні АТО вона справді відіграла вирішальну роль. Скіль-
кох бійців від загибелі врятував влучний вогонь наших
пушкарів, скільки героїв серед звитяжців за ці роки на-
родилося в лавах канонірів — не злічити! 

Напередодні державного свята — Дня ракетних військ
і артилерії, яке щорічно відзначають 3 листопада, ми
зустрілися з командувачем ракетних військ і артилерії
(РВіА) Збройних сил України — заступником команду-
вача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майором В’ячес-
лавом ГОРбильОВим і попросили розповісти про
сьогодення й перспективи вітчизняних гармашів.

В’ячеславе Юрійовичу,  мене завжди цікавило пи-
тання,  чому люди обирають певну стезю в житті,
зокрема артилериста. Яку потрібно мати компози-
цію людських якостей,  щоб надовго прикипати до
карт,  бусолів і звикати до потужних залпів водно-
час десятків стволів?

УК

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Цінність українського

паспорта зростає.
Впродовж кількох

місяців 
ви побачите 

ще надзвичайно
приємні новини».

Президент про очікуване розширення переліку 
країн, з якими в нас заплановано лібералізацію 
або скасування візового режиму
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Абетка маленького
гуцулятка

ОСВІТА. «УК» розшукав гірську школу, де діти 
вже кілька років навчаються по-новому
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17,3 млрд м3

природного газу видобуто в Україні 
за 10 місяців року. Це на 3% більше, 

ніж торік за аналогічний період

Громаді до снаги системні проекти
САМОВРЯДУВАННЯ. У Києві відбувся урочистий пуск другої

нитки головного міського колектора. За словами віце-прем’єр-мі-
ністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадія Зубка, це стало яскравим свідченням того, що реформа
з децентралізації дає громадам змогу здійснювати не лише кос-
метичні зміни й невеличкі проекти, а за правильного підходу й пла-
нування впроваджувати системні й фундаментальні кошторисні
проекти.

«Житлово-комунальне господарство, яке дає стале функціону-
вання систем життє забезпечення в містах, має бути пріоритетом
кожного органу місцевого самоврядування», — вважає Геннадій
Зубко, наголосивши, що саме такий пріоритет є в Києві, де ство-
рено синергію зусиль керівництва, персоналу і фахових людей.
«Завдяки вашій роботі нині громада Києва отримала стратегічно

важливий інфраструктурний об’єкт, який забезпечить надійне во-
довідведення і поліпшить екологічний стан навколишнього середо-
вища для понад півтора мільйона жителів міста», — зазначив
віце-прем’єр. Фінансували об’єкт за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку (ДФРР), державного і місцевого
бюджетів. Загалом на проект зведення другої нитки каналізацій-
ного колектора Києва було витрачено понад мільярд гривень, з
яких більш як 330 мільйонів — кошти ДФРР, 300 мільйонів — суб-
венції з держбюджету і майже 441 мільйон — бюджет міста Києва.

Віце-прем’єр подякував міському голові, керівництву й персона-
лу Метробуду, Київводоканалу за впровадження об’єкта й запро-
сив на міжнародну спеціалізовану виставку «Комунтех-2017», де
за участю науковців і керівників водоканалів напрацьовуватимуть
рішення щодо поводження з водними ресурсами країни.
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документи

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/2524/17 за позовом Янченко Валенти-
ни Іванівни, представник позивача: Башков Сергій Вікторо-
вич до Горової Олени Дем’янівни про перерозподіл часток 
у спадковому майні, визнання частково недійсним свідоцтва 
на право на спадщину, внесення змін в свідоцтво про пра-
во на спадщину.

Відповідач Горова Олена Дем’янівна викликається до каб. 
№ 15 суду на 06.11.2017 року на 09 годину 00 хвилин для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачки справа буде 
розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Теофіпольський районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 30600, Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Ле-
ніна, 44) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  07.11.2017 о 09:00 до Кудрик Володимир Ілліч 
(останнє відоме місце реєстрації: 30650, Хмельницька обл., 
Теофіпольський р-н, с. Базалія, вул. Пугачова, буд. 14) спра-
ва № 685/1493/17, суддя Бурлак Г. І.

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

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтнева, 7) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 08.11.2017 о 09:30 до Таран Олексій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Ген. 
Тупікова буд. 31/12-А, гурт.) справа № 760/4250/17, суддя  
Ярошенко Т. О.

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

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но від 04.12.1997р., № 8980, а саме: квартира, яка 
знаходиться за адресою: м. Донецьк, пр. Київський, 
буд. 1-а, кв. 9, номер бланку 06-08515,АТВД 6626, 
видане Представництвом фонду державного майна 
України в м.Донецьку, керівником представництва  
М. П. Рассоха, свідоцтво видане згідно з розпоря-
дженням від 04.12.1997р., №8980, на ім’я Мельні-
ченко Сергій Андрійович, Мельніченко Катерина  
Петрівна, Мельніченко Дмитро Сергійович, вважати 
недійсним в зв’язку з втратою.

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

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

Бучацький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 
48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Міцкевича, 11) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться  10.11.2017 об 11:00 
до Чайковський Василь Зіновійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 48402, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Озерянська, буд. 14) 
справа № 595/1422/17, суддя Федорончук В. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (у складі голову-
ючого судді Волоско І. Р.) знаходиться цивільна справа за позовом Галицької 
районної адміністрації Львівської міської ради до Вітюка О. В., Мацьків Н. П., 
за участю третіх осіб: ЛКП «Цитадель-Центр», Управління охорони історично-
го середовища Львівської міської ради, Дудикевича Ю. Б., Пижика Г. М., Бе-
регуляка Б. М. про приведення квартири та горища до попереднього стану.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 10 листопада 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин. Попереджаємо Мацьків Надію Петрівну, що у випадку 
вашої неявки в судове засідання на вищевказану дату і час, справу буде роз-
глянуто у вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна 
(активів) Банку, а саме:

Лот № 247106 Нежилі приміщення загальною  площею  1240,70 кв.м за адресою: м. Київ, ву-
лиця Велика Житомирська, будинок 24.

Початкова ціна продажу 39 432 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантій-
ного внеску 3 943 200,00 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 04.12.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор 
аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом 
заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 29.11.2017 року. 
Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 29.11.2017 року на поточний рахунок ДП «СЕ-
ТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 
044-331-17-21 .

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо підвищення пенсій

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2010 р., № 50—51, ст. 572) такі зміни:
1) у пункті 9 частини першої статті 87:
підпункт «а» доповнити словами і цифрами «державної соціальної допомо-

ги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1—3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пен-
сію, та інвалідам», а також на покриття різниці між розміром пенсії, обчисле-
ним відповідно до абзаців першого та третього частини першої, частини третьої 
статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання», та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

підпункт «ж» викласти в такій редакції:
«ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансу-

вання виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування (перевищення видатків над доходами, у тому числі з 
урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду України)»;

2) абзац другий підпункту «б» пункту 4 частини першої статті 89 доповнити 
словами і цифрами «державна соціальна допомога особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю, у тому числі допомога на догляд (крім дер-
жавної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1—3 час-
тини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу осо-
бам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»), щомісячна компенсаційна ви-
плата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасова державна со-
ціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату».

2. Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом 
України від 3 жовтня 2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо підвищення пенсій».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
3 жовтня 2017 року 
№ 2150-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 жовтня 2017 р. № 810 
Київ

Про внесення змін до пункту 6  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 2 лютого 2011 р. № 98
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 

р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а та-
кож інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установа-
ми та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 
2012 р., № 15, ст. 537; 2014 р., № 69, ст. 1928; 2015 р., № 42, ст. 1317, № 74,  
ст. 2427; 2016 р., № 81, ст. 2685, № 100, ст. 3261; 2017 р., № 31, ст. 943) та-
кі зміни:

в абзаці першому слово «чотирнадцятому» замінити словом «п’ятнадцятому»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Строк відрядження як тимчасове переведення суддів до іншого суду то-

го самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя не може перевищу-
вати один рік.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 жовтня 2017 р. № 767-р 
Київ

Про погодження продажу земельної ділянки 
у м. Новому Роздолі Львівської області

Погодитися з пропозицією Новороздільської міської ради щодо продажу то-
вариству з обмеженою відповідальністю «ОДВ-Електрик» земельної ділянки 
комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 3,8962 
гектара (кадастровий номер 4610800000:01:012:0022), розташованої по вул. 
Гірничій у м. Новому Роздолі Львівської області, для обслуговування його ви-
робничих будівель.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів 

щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) 
походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку  

їх застосування
Відповідно до статей 12 і 19 Закону України «Про захист національного то-

варовиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 25 жовтня 2017 року 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула вимо-

гу про перегляд антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх за-
стосування щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (ши-
феру) походженням з Республіки Білорусь» (далі — вимога), подану асоціа-
цією «Українське хризотилове об’єднання», яка діє від імені та за дорученням 
ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Завод Дніпровська хвиля», ТОВ «Бала-
клійський шиферний комбінат» (далі — заявник), а також звіт і висновки Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвит-
ку) про результати проведення процедури перегляду антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) похо-
дженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила, що вимога містить достат-
ні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить 
продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди.

Вимога містить докази того, що у 2016 р. листи азбестоцементні гофрова-
ні (шифер) походженням з Республіки Білорусь ввозилися на митну територію 
України за демпінговими цінами.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комі-
сія прийняла рішення № АД-380/2017/4411-05 про порушення та проведен-
ня перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбес-
тоцементні гофровані (шифер) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку 
із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд) та продовжила дію 
антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 10.09.2012 № АД-
282/2012/4423-08 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів що-
до імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) похо-
дженням з Республіки Білорусь», до прийняття Комісією відповідного рішен-
ня за результатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду: листи азбестоцементні гофровані (шифер), 
що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6811 40 00 10.

Проведення перегляду доручено Мінекономрозвитку. У разі коли перегляд 
стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право над-
силати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для про-
ведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фак-
тах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація 
враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України 
та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономроз-
витку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає ви-
моги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторо-
на перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер теле-
фону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові кон-
тактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономроз-
витку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно пору-
шення перегляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх 
застосування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою 
оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформа-
ція має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Міне-
кономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 25.10.2017 № АД-380/2017/4411-05 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. 
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94,
факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту 

в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки 
Білорусь

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного това-
ровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 25 жовтня 2017 року 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула скар-
гу ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» (далі — заявник) «Про порушення антидемпінгово-
го розслідування щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра 
упакованої в мішки від 25 кг до 50 кг і контейнери до 1000 кг походженням з 
Республіки Білорусь» (далі — скарга), а також звіт і висновки Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про резуль-
тати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну солі кухон-
ної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що 

її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну солі 

кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь міг здій-
снюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчими за 
ціни продажу товару на внутрішньому ринку Республіки Білорусь, при цьому рі-
вень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту не-
значними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Украї-
ну товару походженням з Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і 
на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному това-
ровиробнику.

У 2016 році порівняно з 2015 роком:
— частка імпорту з Республіки Білорусь відносно споживання зросла на 3 %  

(у I кварталі 2017 р. — на 77 %);
— частка імпорту з Республіки Білорусь відносно виробництва заявника 

зросла на 10 % (у I кварталі 2017 р. — на 124 %);
— обсяги виробництва заявника скоротилися на 3 %;
— обсяги реалізації заявника на внутрішньому ринку зросли на 4 %;
— використання виробничих потужностей заявника скоротилося на 3 %;
— прибуток заявника скоротився на 67 % у гривневому еквіваленті та на  

72 % у доларовому еквіваленті (у І кварталі 2017 р. заявник зазнав значних 
збитків);

— унаслідок скорочення прибутку заявником було відповідно на 51 % мен-
ше сплачено податку на прибуток у 2016 р.;

— рентабельність продукції заявника скоротилася на 73 % (у І кварталі 2017 р. 
набула від’ємного значення);

— коефіцієнт абсолютної ліквідності заявника скоротився на 5 % (у І квар-
талі 2017 р. коефіцієнт був менше одиниці);

— продуктивність праці в заявника знизилася на 5 %.
У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія при-

йняла рішення № АД-378/2017/4411-05, згідно з яким порушила антидемпін-
гове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: сіль 
кухонна виварна ґатунку екстра, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД  
за кодом 2501 00 91 00, походженням з Республіки Білорусь.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі коли розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних 

осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, 
яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фак-
тах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація 
враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України 
та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономроз-
витку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає 
вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сто-
рона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер 
телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові 
контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономроз-
витку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно пору-
шення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або 
мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо ін-
формація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до 
Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 25.10.2017 № АД-378/2017/4411-05 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 
факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) 

походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товарови-

робника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі України повідомляє, що 28.05.2018 закінчується строк дії остаточних ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гоф-
рованих (шиферу) походженням з Російської Федерації, що класифікуються 
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльнос-
ті за кодом 6811 40 00 10.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рі-
шенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.04.2013  
№ АД-289/2013/4423-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо 
імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походжен-
ням з Російської Федерації».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 

щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального 
призначення походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національно-
го товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 04.10.2018 закінчуєть-
ся строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Украї-
ну ламп розжарювання електричних загального призначення походжен-
ням з Китайської Народної Республіки, що класифікуються згідно з Укра-
їнською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом  
8539 22 90 10.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рі-
шенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.10.2013  
№ АД-302/2013/4423-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів що-
до імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення 
походженням з Китайської Народної Республіки».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів 

щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю  
до 0,15 л походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товарови-
робника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі України повідомляє, що 29.06.2018 закінчується строк дії остаточних ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призна-
чення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації, що класифіку-
ється згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності за кодами 7010 90 71 10, 7010 90 79 00.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з 
міжнародної торгівлі від 24.05.2013 № АД – 293/2013/4423-06 «Про застосу-
вання остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної та-
ри медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Фе-
дерації».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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оголошення

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

Володарський районний суд Донецької області розглядає цивільну 
справу за позовом Добра Василя Васильовича до Чернаях Тетяни Семе-
нівни про зменшення розміру аліментів.

Відповідач по справі Чернаях Тетяна Семенівна викликається на 07 
листопада 2017 року на 09.00 годину до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Вайновська О. Є.

Миронівський районний суд Київської області повідомляє, що 06 листопада 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 3, міс-
та Миронівка Київської області, відбудеться розгляд цивільної справи, єдиний унікаль-
ний № 371/565/17 за позовом Регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» до Го-
ловного управління Держгеокадастру у Київській області, Державного кадастрового ре-
єстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області Юзика Олексан-
дра Миколайовича, Смоляра Дмитра Григоровича, третя особа: Департамент екології та 
природних ресурсів при Київській ОДА про визнання незаконним та скасування свідо-
цтва про право власності на земельну ділянку, наказу про затвердження документації із 
землеустрою і надання земельної ділянки у власність. В судове засідання викликаєть-
ся як відповідач Смоляр Дмитро Григорович. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.     Суддя А. С. Поліщук

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 54050, Микола-
ївська обл., м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  13.11.2017 о 10:00 до Терешко Дмитро Валентинович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 57214, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Мішково-По-
горілове, вул. Інгульська, буд. 30) справа № 477/1886/17, суддя Семенова Е. 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.

Фрунзенський районний суд м. Харкова (адреса суду: 61099, Харківська 
обл., м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 32/38) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  07.11.2017 о 08:40 до Семененко Андрій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Балкан-
ська, буд. 21, кв. 44) справа № 645/3992/17, суддя Бабкова Т. В.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні 
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дацюк Н. П., Русіної Л. І., Литви-
нова Д. М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3819/17 Дацюк Наталія Павлівна, 15.09.1976 
р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Костянтинівка, Донецької об-
ласті, вул. Центральна, буд. 45 викликається до суду на 08 листопада 2017 
року о 13.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3816/17 Русіна Лариса Іванівна, 26.06.1975 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації якої: м. Костянтинівка, Донецької області, 
вул. Хабаровська, буд. 12, кв. 29 викликається до суду на 08 листопада 2017 
року о 13.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3811/17 Литвинов Дмитро Миколайович, 
21.03.1974 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: м. Костянтинівка, До-
нецької області, вул. Ціолковського, буд. 21, кв. 27 викликається до суду на 
08 листопада 2017 року о 13.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Подільський районний суд м.Києва (адреса суду: 04071, м. Київ,  
вул. Хорива, 21) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  11.12.2017 о 12:30 до Ярмоленко Юрій Олександрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 04086, м. Київ, вул. Верболозна, буд. 35) справа 
№ 758/5517/16-ц, суддя Зарицька Ю. Л.

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

Самарський районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 49112, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 1-а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться  16.11.2017 о 09:45 до Бакіна Юлія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, пров. Стефаника, буд. 21) справа № 206/4658/17, суддя Зайченко С. В.

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

Троїцький районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92100, Луган-
ська обл., смт Троїцьк, вул. 1 Травня, 5 а) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

07.11.2017 о 08:45 до Модлінський Денис Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 91034, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Молодьож-
ний, буд. 14, кв. 46) справа № 433/1000/17, суддя Певна О. С.

14.11.2017 о 09:30 до Гречанік Катерина Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 92110, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Деми-
но-Олександрівка, вул. Північна, буд. 17, кв. 1) справа № 433/1690/17,  
суддя Суський О. І.

14.11.2017 о 10:30 до Сирота Микола Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 92140, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Розпасіїв-
ка, вул. Пролетарська, буд. 7) справа № 433/1682/17, суддя Суський О. І. 

15.11.2017 о 08:50 до Калініченко Олексій Анатолійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 92100, Луганська обл., смт Троїцьке, вул. Заліз-
нична, буд. 28) справа № 433/1527/17, суддя Суський О. І.

15.11.2017 о 09:20 до Чавров Юрій Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 92140, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Царівка, вул. 
Степова, буд. 1) справа № 433/1525/17, суддя Суський О. І.

15.11.2017 о 08:30 до Борова Тетяна Василівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 07430, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Розпасіївка, вул. Ра-
дянська, буд. 35) справа № 433/1467/17, суддя Суський О. І.

15.11.2017 о 09:30 до Філіпюк Дмитро Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 92100, Луганська обл., смт Троїцьке, пр. Перемоги, 
буд. 44, кв. 5) справа № 433/1528/17, суддя Суський О. І.

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

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

Люботинський міський суд Харківської обл. (адреса суду: 62433, 
Харківська обл., м. Люботин, вул. Некрасова,10) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

09.11.2017 об 11:30 до Кошларова Марія Іванівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Харківська, 
буд. 14) справа № 630/548/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 16:30 до Синьов Микола Анатолійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Гавенка, буд. 
3, кв. 1) справа № 630/535/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 об 11:00 до Бондаренко Наталія Михайлівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Люботин, вул. Депов-
ська, буд. 35) справа № 630/544/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 15:00 до Сочнева Олена Ігорівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Барчанівська, буд. 
2) справа № 630/540/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 10:00 до Жулін Дмитро Олексійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Люботин, вул. Чкалова, буд. 
3а) справа № 630/541/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 10:30 до Бондаренко Дмитро Олександрович (останнє 
відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Люботин, вул. Де-
повська, буд. 35, кв. 87) справа № 630/537/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 09:00 до Позднякова Антоніна Андріївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 62433, Харківська обл., м. Люботин, пр. Коопера-
тивний, буд. 3, кв. 3) справа № 630/547/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 17:00 до Парфіленко Олег Станіславович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 62433, Харківська обл., м.  Люботин, вул. Круп-
ської, буд. 10) справа № 630/538/17, суддя Дем’яненко І. В.

09.11.2017 о 14:00 до Закутін Сергій Валерійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Люботин, вул. Трудова, буд. 
39) справа № 630/543/17, суддя Дем’яненко І. В.

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

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

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

10.11.2017 о 09:00 до Василега Єлизавета Олегівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Лесі Українки, буд. 
16, кв. 6) справа № 592/8439/17, суддя Косолап М. М.

22.11.2017 о 13:15 до Панасенко Євгеній Валерійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Робітниче сели-
ще, буд. 14) справа № 592/8992/17, суддя Князєв В. Б.

23.11.2017 о 09:30 до Андросов Андрій Михайлович (останнє відоме 
місце реєстрації: 40022, Сумська обл., м. Суми, вул. Троїцька, буд. 41, 
кв. 26) справа № 592/10139/17, суддя Хитров Б. В.

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

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

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафедральна, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться  07.11.2017 о 09:00 до Сванідзе Лаша Могеліо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 58000, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Гусятинська, буд. 43, кв. 2) справа  
№ 727/6284/17, суддя Чебан В. М.

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

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 11200, Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. 
Жовтня, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться 09.11.2017 о 09:00 до Майструк Сер-
гій Степанович (останнє відоме місце реєстрації: 11237, 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Серби) справа  
№ 277/748/17, суддя Гресько В. А.

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

Маневицький районний суд Волинської обл. (адреса су-
ду: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежнос-
ті, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  08.11.2017 о 09:30 до Рой Ольга Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 44614, Волинська обл., 
Маневицький р-н, с. Прилісне, вул. Першотравнева, буд. 
19) справа № 164/1172/17, суддя Токарська І. С.

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

Першотравенський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52037, Дніпропетровська обл., м. Першотра-
венськ, вул. Леніна, 16) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться 09.11.2017 о 09:00 до Па-
панов Олександр Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 52801, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Шкільна, буд. 8, кв. 17) справа № 186/1278/17, суддя  
Янжула С. А.

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

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Огієн-
ка Олександра Вікторовича, зареєстрованого: вул. Сте-
пана Разіна, 2/16, м. Луганськ по цивільній справі  
№ 409/2040/17 за позовною заявою Огієнко Ірини Ми-
колаївни до Огієнка Олександра Вікторовича про надан-
ня дозволу на виїзд за межі України дитини без згоди та 
супроводу батька.

Судове засідання відбудеться 06.11.2017 року о 09.00 
годині (резервна дата 09.11.2017 року о 12.00 годині) у 
залі Білокуракинського районного суду Луганської об-
ласті, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 
92200, Луганська область, Білокуракинський район,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача Шелудчен-
ка Сергія Миколайовича, зареєстрованого: пров. Про-
летарський, 12, смт Георгіївка, Лутугинського району, 
Луганська область по цивільній справі № 409/2377/17  
за позовною заявою Шелудченко Ірини Валентинівни  
до Шелудченка Сергія Миколайовича про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 07.11.2017 року о 09.30 
годині (резервна дата 08.11.2017 року о 08 годині 45 
хвилин) у залі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області, місцезнаходження зареєстроване за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський ра-
йон, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Для участі в підготовчому судовому засіданні ви-

кликається в порядку спеціального судового прова-
дження обвинувачена Захарова Людмила Миколаївна, 
27.09.1960 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК України. Слу-
хання справи відбудеться 06 листопада 2017 року о 14 
годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, Поважні причини не-
прибуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

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

Суддя В. А. Карягіна

Приморський районний суд міста Оде-
си повідомляє, що 06 листопада 2017 
р. о 10 годині 00 хвилин в залі засідань  
№ 221 в приміщенні суду за адресою: міс-
то Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться 
слухання справи за позовом Джаббарова 
Сергія Казимовича до Бондаренко Тетяни 
Михайлівни, Боняжиу Костянтина Георгі-
йовича про стягнення заборгованості за 
договором позики.

В судове засідання у вищевказаний час 
викликається як відповідач Боняжиу Кос-
тянтин Георгійович. В разі його неявки в 
судове засідання позов може бути роз-
глянутий за його відсутності та на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає як відповідача 
Полосухина Олександра Володимировича 
в судове засідання на 06 листопада 2017 
року на 09-30 годину по цивільній справі 
№ 426/12947/17 за позовом Полосухиної 
Наталії Василівни до Полосухина Олек-
сандра Володимировича про стягнення 
аліментів на повнолітню дитину, до залу 
судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мелконян Сей-
рана Гамлетовича, Мелконян Анну Олек-
сандрівну, Саркісян Самвела Азатовича, 
Нагапетян Едварда Дереніковича як від-
повідачів в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/11548/17 за позовом 
КС «Імперіал ЛТД» до Мелконян Сейра-
на Гамлетовича, Мелконян Анни Олексан-
дрівни, Саркісян Самвела Азатовича, На-
гапетян Едварда Дереніковича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 07 
листопада 2017 року о 16.00 год.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Новохатсько-
го Максима Володимировича, Новахат-
ську Ірину Володимирівну, як відповіда-
чів в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/9405/17 за позовом КС «Імпері-
ал ЛТД» до Новохатського Максима Во-
лодимировича, Новахатської Ірини Воло-
димирівни про стягнення заборгованості, 
що відбудеться 07 листопада 2017 року о 
16.30 год.

Суддя Л. М. Осіпенко

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає у судові засідан-
ня з розгляду кримінального проваджен-
ня як обвинуваченого у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України:

Андрєєнка Анатолія Олександровича, 
який мешкає за адресою: вул. Ленінград-
ська, б. 24, м. Антрацит, Луганська об-
ласть.

Розгляд справ відбудеться 06 листопа-
да 2017 року об 11 год. 10 хв., в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

Суддя В. Ю. Колядов

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, 
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 07.11.2017 о 10:00 до Черних Неля Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 21000, 
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, буд. 
130, кв. 58) справа № 127/17125/17, суддя 
Жмудь О. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведен-
ня судового засідання.
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Марківський районний суд Луганської області повідомляє, 
що 20.10.2017 р. по цивільній справі № 417/4409/17 за позо-
вом Мірошниченка Артема Сергійовича до Товариства з обме-
женою відповідальністю «Інтеграндкапітал+» про визнання до-
говору недійсним та застосування наслідків недійсності було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені частково.  
(Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Марківським районним судом 
Луганської області шляхом подання відповідачем заяви про пе-
регляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з 
дня опублікування цієї заяви.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає 
Данилова Сергія В’ячеславовича, 14 серпня 1986 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Кузнеч-
на, будинок 14/2), Додатка Максима Олександровича, 30 січня 1981 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, місто Кре-
менчук, вулиця Кузнечна, будинок 14/2), як відповідачів в судове засідання по 
цивільній справі за позовом Гармаш Геннадія Миколайовича до Данилова Сер-
гія В’ячеславовича, Додатка Максима Олександровича про усунення перешкод 
в користуванні власністю та зняття з реєстрації.

Судове засідання відбудеться 07 листопада 2017 року о 13 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 
Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто за їх відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Козівський районний суд Тернопільської області викликає 
Керницького Романа Івановича, зареєстрованого: смт Козова, 
вул. Ушинського, 3/4, Тернопільської області, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 07 грудня 2017 року о 14 год. 30 хвилин для 
участі у розгляді справи № 600/720/16-ц за позовом Сопільняка 
Мирослава Віталійовича до Керницького Романа Івановича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Козівського ра-
йонного суду Тернопільської області за адресою: смт Козова, 
вул. Гвардійська, 2, Тернопільської області.

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

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи.

Суддя Гриновець О. Б.

Паспорт 

громадянина 

України 

серія ВС номер 
793446, зареєстрова-
ний на ім’я Захарчен-
ка Юрія Олександро-

вича, втрачений 
27 жовтня 2017 року, 

вважати
недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. 
Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ТОВ «Українська факторингова компанія» 
до Буздуган Володимира Івановича, Буздуган Лариси Ана-
толіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Буздуган Володимир Іванович, 
Буздуган Лариса Анатоліївна (зареєстровані за адресою: 
83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 5/40), викликаються 
на 09 листопада 2017 року на 11.30 год. до суду, каб. № 9, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, 
викликається в суд через оголошення у пресі. З опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буле розглянута у його відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по ци-
вільній справі № 409/1832/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» AT «Ощадбанк» до 
Обухової Ірини Вікторівни та Могильної Світлани Ві-
кторівни про стягнення заборгованості за догово-
ром відновлювальної кредитної лінії № 570/Зд/07 від 
16.11.2007 року.

Судове засідання відбудеться 15.11.2017 року о 
15.30 год. (резервна дата на 29.11.2017 року на 15.30 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідачка Обухова Ірина Вікто-
рівна, адреса: вул. Прорізна, буд. 11, м. Луганськ;

Викликається як відповідачка Могильна Світла-
на Вікторівна, адреса: кв. Героїв Сталінграда, буд. 8,  
кв. 37, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «ВБР» до Іванова Андрія Борисо-
вича, Іванової Олесі Геннадіївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачі по справі Іванов Андрій Борисович, Івано-
ва Олеся Геннадіївна (проживають за адресою: 83000,  
м. Донецьк, вул. Малахова, 7/21) викликаються на 07 
листопада 2017 року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, 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 за його відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Ніцун Аллу Іванівну як відповідача у справі за по-
зовом Марченко Тамари Анатоліївни до Виконавчого ко-
мітету Почаївської сільської ради Гребінківського райо-
ну Полтавської області, Ніцун Алли Іванівни про визна-
чення додаткового строку для подання заяви про при-
йняття спадщини.

Останнє відоме місце проживання Ніцун Алли Іванів-
ни: с. Почаївка, вул. Черняховського, 15, Гребінківського 
району, Полтавської області.

Судове засідання призначено на 21 листопада 2017 
року о 10 год. 00 хв. у залі судових засідань № 3 Гребін-
ківського районного суду Полтавської області за адре-
сою: вул. Ярослава Мудрого, 4, м. Гребінка, Полтавської 
області.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто за відсутності відповідача, який 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя Я. В. Татіщева

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченко, 114) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 08.11.2017 о 08:10 до Станкевич Андрій Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 52120, Дніпро-
петровська обл., П’ятихатський р-н, смт Лихівка, пр. 
Войківський, буд. 20) справа № 190/842/17, суддя 
Митошоп В. М.

 08.11.2017 о 08:40 до Анікєєва Тетяна Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 52154, Дні-
пропетровська обл., П’ятихатський р-н, с. Долин-
ське, вул. Калініна, буд. 26) справа № 190/888/17, 
суддя Митошоп В. М.

 08.11.2017 о 08:20 до Хмілевська Ольга Микола-
івна (останнє відоме місце реєстрації: 52103, Дніпро-
петровська обл., м. П’ятихатки, вул. Калініна, буд. 
299) справа № 190/1127/17, суддя Митошоп В. М.

 08.11.2017 о 08:30 до Шпильова Любов Микола-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпро-
петровська обл., м. П’ятихатки, вул. Механізаторів, 
буд. 72) справа № 190/897/17, суддя Митошоп В. М.

 14.11.2017 о 09:30 до Сергієнко Валентина Анато-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дні-
пропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Клименко, 
буд. 117) справа № 190/1242/17, суддя Легкошерст 
Ю. 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.

Орджонікідзевський районний суд м.Харкова (адреса 
суду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікі-
дзе, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 09.11.2017 о 14:00 до Врадій Олександр Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Велика Кільцева, буд. 128, кв. 58) справа 
№ 644/4539/17, суддя Шевченко С. В.

 17.11.2017 о 09:00 до Єгорова Людмила Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 64703, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Миру, буд. 102) справа № 644/4041/17, 
суддя Шевченко С. В.

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

Великоновосілківський районний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85500, Донецька обл., смт Велика Новосіл-
ка, вул. Фонтанна, буд. 21) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

07.11.2017 о 14:00 до Донченко Олена Андріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85500, Донецька обл., 
смт Велика Новосілка, вул. Інтернаціональна, буд. 35а) 
справа № 220/1371/17, суддя Яненко Г. М.

07.11.2017 об 11:00 до Гречко Наталя Євгенівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85520, Донецька обл., 
Великоновосілківський р-н, c. Комар, вул. Єгорова, буд. 
101) справа № 220/1289/17, суддя Яненко Г. М.

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

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 08.11.2017 о 08:20 до Філімонов Михайло Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 71100, Запорізь-
ка обл., м. Бердянськ, вул. 7-го Листопада, буд. 9) спра-
ва № 310/5641/17, суддя Полянчук Б. І.

 16.11.2017 о 13:00 до Стеннікова Ірина Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71107, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Орджонікідзе, буд. 76г, кв. 18) справа 
№ 310/3532/17, суддя Вірченко О. М.

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

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

 07.11.2017 об 11:00 до Дульгер Світлана Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71222, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, с. Широкий Яр, вул. Радянська, буд. 27) 
справа № 329/844/17, суддя Шинкаренко Д. В.

 09.11.2017 о 15:00 до Пономаренко Олена Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 71242, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, с. Квіткове, вул. Дубініна, буд. 32) спра-
ва № 329/837/17, суддя Ломейко В. В.

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

Красилівський районний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Була-
єнка, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 28.11.2017 о 08:25 до Ващук Володимир Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 31011, Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, с. Криворудка, -) справа № 677/655/17, 
суддя Вознюк Р. В.

 12.12.2017 о 09:00 до Мацнев Людмила Григорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 31430, Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, с. Воскодавинці, вул. Колгоспна, буд. 
96) справа № 677/172/17, суддя Вознюк Р. В.

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

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає у су-
дове засідання Бірюка Дмитра Олексійовича, остан-
нє місце реєстрації якого: Сумська обл., м. Охтирка, 
вул. Антоненка-Давидовича, буд. 32, як відповіда-
ча по цивільній справі № 583/2536/17 провадження  
№ 2/583/1068/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Бірюка Дмитра Олексійовича про стягнення заборго-
ваності, розгляд якої відбудеться 08 листопада 2017 
року о 08.45 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7.

У разі неявки Бірюка Дмитра Олексійовича справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Ярошенко Т. О.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 20.12.2017 о 15:00 до Пархоменко Вадим Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська 
обл., м.Дніпро, вул. Малиновського, буд.60, кв.216) справа 
№ 585/2958/17, суддя Машина І. М.

 22.12.2017 о 10:00 до Вечеров Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 42037, Сумська обл., Ро-
менський р-н, с. Біловод, б-р Щорса, буд. 6, кв. 11) справа 
№ 585/2936/17, суддя Машина І. М.

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

Буринський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Свердлова, 50) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 09.11.2017 о 16:00 до Дуля-Борзенець Сергій Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 41710, Сум-
ська обл., Буринський р-н, с. Нечаївка, вул. Центральна, 
буд. 63) справа № 574/70/17, суддя Бабічева Л. П.

14.11.2017 о 13:10 до Філатов Юрій Григоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 41701, Сумська 
обл., м. Буринь, вул. Дем’яна Бідного, буд. 27) справа  
№ 574/483/17, суддя Бабічева Л. П.

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

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Фаріну Нелю Юріївну, 
15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юрі-
ївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання та розгляд клопотання 
про здійснення спеціального судового проваджен-
ня відбудеться 10.11.2017 р. об 11.30 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Ки-
єва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Мари-
ни Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового про-
вадження відбудеться 10.11.2017 р. об 11.00 год. в 
приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа,  
27-А. Суддя Святошинського районного суду м. Киє-
ва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Адаменко Олену Гри-
горівну, 06.08.1968 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 
06.10.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000002716 
відносно Адаменко Олени Григорівни, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження від-
будеться 10.11.2017 р. о 10-30 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А. Суддя Святошинського районного суду  
м. Києва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченої в порядку спеціально-
го судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Сокола Віктора Степа-
новича, 18.10.1961 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 
11.11.2016 р. до ЄРДР за № 42016000000003326 
відносно Сокола Віктора Степановича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготов-
че судове засідання та розгляд клопотання про 
здійснення спеціального судового провадження 
відбудеться 10.11.2017 р. о 12.00 год. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба 
Коласа, 27-А. Суддя Святошинського районного 
суду м. Києва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Нахлупіна Віталія Гер-
мановича, 19.04.1966 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 
22.08.2016 р. до ЄРДР за № 42016010000000184 
відносно Нахлупіна Віталія Германовича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання та розгляд клопотан-
ня про здійснення спеціального судового про-
вадження відбудеться 10.11.2017 р. о 13.00 год. 
в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. 
Якуба Коласа, 27-А. Суддя Святошинського ра-
йонного суду м. Києва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G1219 - F37G1226
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними договорами та дого-
ворами забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для до-
ступу до відкритих торгів 
(аукціону)/ електронного 
аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

14.11.2017 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/26-
vseukr-bank-rozv/25129-asset-sell-id-18193

31.10.2017 року Білокуракинським районним судом Луганської облас-
ті було винесено заочне рішення по цивільній справі № 409/1621/17 за по-
зовом Сідун Карини Вікторівни до Сідуна Сергія Сергійовича про позбав-
лення батьківських прав. Вимоги позивача задоволено в повному обсязі.

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

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду розглядається 
цивільна справа № 363/676/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Київобленерго» до Бо-
ровика Вячеслава Ігоровича про стягнення суми за-
подіяних збитків.

Судове засідання відбудеться 24 листопада 2017 
року о 09 годині 20 хвилин за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Боровика В. І. без поваж-
них причин справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя М. Б. Баличева

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/172/17 за позовом Мальцевої Вікторії Володимирів-
ни до Мальцева Станіслава Володимировича про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 08.00 
год. (резервна дата на 24.11.2017 року на 08.00 год.) в за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Мальцев Станіслав Володи-
мирович, адреса: вул. А. Ліньова, буд. 97, кв. 170, м. Лу-
ганськ.

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

Суддя О. Г. Третяк

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликається як відповідач Денисюк 
Володимир Григорович для участі в цивільній справі  
№ 427/8703/13-ц за позовною заявою ПАТ «Райф-
файзен банк Аваль» до Денисюка Володимира Гри-
горовича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 09 листопада 2017 року о 09.00 годині у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30. З дня опублікування 
оголошення про виклик сторін вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справи. У ра-
зі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у цивільній справі за позовом 
Проценко Світлани Леонідівни до Проценка Андрія 
Юрійовича (м. Ровеньки, Луганська область) про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хви-
лин 29 листопада 2017 року у 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

Мар’їнський районний суд Донецької облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Гла-
мазду Максима Ігоровича по цивільній справі  
№ 237/1355/17 за позовом Гацули Ірини Володими-
рівни до Гламазди Максима Ігоровича (третя особа: 
Орган опіки та піклування Курахівської міської ради) 
про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 24 листопада 2017 
року о 13.00 год. за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків,  
б. 22, каб. № 4 (суддя Сметаняк О. Я.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута без його участі в заочному порядку.

Ірпінський міський суд Київської області викли-
кає Чабаненка Євгена Анатолійовича у справі за по-
зовом ОСББ «МЕЧНИКОВА 82» до Чабаненка Євгена 
Анатолійовича про стягнення заборгованості з опла-
ти житлово-комунальних послуг в судове засідання, 
яке відбудеться 17 листопада 2017 року о 13 год. 45 
хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за адре-
сою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто у відсутність відповідача.

Суддя Пархоменко О. В.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — 
ТОВ «Компанія Трейд Ойл» 
Поштова адреса — Україна, 63503, Харківська 

обл., м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7.
2. Місце розташування майданчиків (трас) рекон-

струкції (варіанти) — Закарпатська обл., м. Берего-
ве, вул. Богдана Хмельницького, 135 А.

3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним 
проектом передбачається реконструкція АЗС № 6 за 
адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Богда-
на Хмельницького, 135 А. Розрахункова кількість ав-
томобілів, які будуть обслуговуватись на АГЗП–120 
автомобілів на добу.

4.Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності — забезпечення альтернативним 
видом палива населення — більш економічно до-
цільним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлу-
атації: земельних: площа ділянки — існуюча; сиро-
винних: не потребує;  енергетичних (паливо, елек-
троенергія, тепло): електрична потужність з ураху-
ванням резерву 5,5 кВт; водних: діючий договір на 
електропостачання; трудових: штат діючої АЗС.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, грунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при 
будівництві й експлуатації)  на навколишнє середо-
вище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: 
впливає — вплив незначний, концентрація шкідли-
вих речовин в атмосферному повітрі не перевищує 
нормативів ГДК; водне: не впливає; грунт: не впли-
ває; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 
не впливає; навколишнє соціальне середовище (на-
селення): вплив позитивний — забезпечення авто-
паливом; навколишнє техногенне середовище — не 
впливає.

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12.Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються за 
адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Бог-
дана Хмельницького, буд. 7. Тел: (03141)-2-21-09, 
(03141)-2-30-38 з 08:00-17:00.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Семенка Сергія Вікторовича на 
судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовною заявою Семенко Тетяни Володимирівни до 
Семенка Сергія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
08.11.2017 р. о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. П. Чернік

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — 
ТОВ «Компанія Трейд Ойл» 
Поштова адреса — Україна, 63503, Харківська 

обл., м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7.
2. Місце розташування майданчиків (трас) рекон-

струкції (варіанти) — Черкаська обл., Жашківський 
р-н., м. Жашків, автодорога Київ—Одеса 148 км + 685 м 

3. Характеристика діяльності об’єкта — Да-
ним проектом передбачається реконструкція АЗС  
№ 8 за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н,  
м. Жашків, автодорога Київ—Одеса 148 км + 685  
м. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть об-
слуговуватись на АГЗП–120 автомобілів на добу.

4.Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності — забезпечення альтернативним 
видом палива населення — більш економічно до-
цільним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлу-
атації: земельних: площа ділянки — існуюча; сиро-
винних: не потребує;  енергетичних (паливо, елек-
троенергія, тепло): електрична потужність з ураху-
ванням резерву 5,5 кВт; водних: діючий договір на 
електропостачання; трудових: штат діючої АЗС.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, грунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при 
будівництві й експлуатації)  на навколишнє середо-
вище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: 
впливає — вплив незначний, концентрація шкідли-
вих речовин в атмосферному повітрі не перевищує 
нормативів ГДК; водне: не впливає; грунт: не впли-
ває; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 
не впливає; навколишнє соціальне середовище (на-
селення): вплив позитивний — забезпечення авто-
паливом; навколишнє техногенне середовище — не 
впливає.

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12.Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються за 
адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жаш-
ків, вул. Костромська, буд. 17. Тел: (04747)-6-11-40 
з 08:00-17:00.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Петрової Лідії Юхимівни до Солтано-
вої Наталії Вікторівни про встановлення факту родинних від-
носин.

Відповідач по справі Солтанова Наталія Вікторівна, 
27.12.1975 р.н., останнє місце проживання: вул. Мате Залки, 
1-47, м. Сімферополь, Республіка Крим, викликається на 17 
листопада 2017 року на 13.00 годину, каб. № 17, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Демидова В. К.

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання на 09.11.2017 ро-
ку на 10 годину 00 хвилин до Великобілозерсько-
го районного суду Запорізької області Кротова Сер-
гія Вікторовича як відповідача у цивільній справі  
№ 312/254/17 за позовом Кротової Алли Володими-
рівни про розірвання шлюбу. У разі неявки в судове 
засідання справа буде розглянута за відсутності від-
повідача за наявними у справі доказами.

Суддя А. Ю. Рогоза

Старобільський районний суд викликає Подгола Ми-
хайла Анатолійовича, 14 грудня 1974 року народження, 
уродженця міста Луганськ, який мешкає за адресою: вул. 
Петровського, буд. 112, кв. 28, м. Антрацит Луганської 
області, як відповідача у судове засідання по цивільній 
справі № 2/431/1678/17 за позовом Подгола Ольги Олек-
сіївни до Подгола Михайла Анатолійовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 17 листопада 2017 року о 08 
годині 20 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. М. Березка

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. 
Європейська, 7, каб. № 27) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 16.11.2017 року о 09 год. 10 
хв. каб. № 27 як відповідача Кельбас Вячеслава Во-
лодимировича по цивільній справі № 333/3558/17 за 
позовом Кельбас М. В до Кельбас В. В про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Рудь 
Анни Юріївни, Рудь Олександра Геннадійовича до Констан-
тинової Кіри Геннадіївни про визнання договору купівлі-
продажу дійсним Приморський районний суд міста Маріу-
поля викликає як відповідача Константинову Кіру Геннадіїв-
ну, останнє місце проживання якої: місто Маріуполь, вули-
ця Латишева, будинок 83 в судове засідання, яке відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Бу-
дівельників, буд. 52а, кабінет № 3, 6 на 09.00 годину 22 лис-
топада 2017 року та на 09.30 годину 29 листопада 2017 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд 
про причини. В разі неявки без поважної причини справа мо-
же бути розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Н. М. Курбанова

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30 
хв. 10 листопада 2017 року в приміщенні Чернігівсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 
буд. 391, Куліша Юрія Олександровича, останнє відоме 
місце реєстрації: 86300, Донецька область, м. Кіровське, 
м-н Гірницький, буд. 1, кв. 65, як відповідача по цивіль-
ній справі № 329/774/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Донецького обласного управління AT «Ощад-
банк» до Куліша Юрія Олександровича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Богослов А. В.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 
13.12.2017 р. о 10 год. 00 хв. Голованича Василя Ва-
сильовича як відповідача по справі за позовом Лур-
дес Альони Юріївни до Голованича Василя Васильо-
вича, третя особа, яка не заявляє самостійних ви-
мог щодо предмета спору: Служба у справах дітей 
Шевченківської районної в м. Києві державної адмі-
ністрації, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя Савицький О. А.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викли-

кає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 
р.н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворіч-
на, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримінально-
го провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014220370000485 
від 26.03.2014 за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 09 листопада 2017 року о 10.30 
год. в приміщенні суду за адресою: Харківська область, місто 
Куп’янськ, площа Центральна, 16а. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

В провадженні Бориспільського міськрайонного су-
ду Київської області перебуває цивільна справа за позовом 
Зінов’єва Олександра Миколайовича до Вишковського Сер-
гія Віталійовича про стягнення франшизи та моральної шкоди.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12.00 год. 
17 листопада 2017 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 10, каб. № 6.

У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає в судове 
засідання на вказаний вище час як відповідача Вишковсько-
го Сергія Віталійовича, 05.06.1971 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки відпові-
дача в судове засідання на вказаний вище час, справа бу-
де розглянута у його відсутність на підставі доказів, нада-
них позивачем.

Суддя Журавський В. В.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна справа за 
апеляційною скаргою Шпольського Олега Костянтиновича на за-
очне рішення Подільського районного суду м. Києва від 01 лип-
ня 2014 року в цивільній справі за позовом Синюка Георгія Яко-
вича до Шпольського Олега Костянтиновича, Шпольського Юрія 
Костянтиновича, третя особа: Синюк Владислав Георгійович про 
захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавлен-
ням володіння, призначена до розгляду в приміщенні Апеляцій-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вулиця Солом’янська, 2А 
о 13 годині 10 хвилин 23 листопада 2017 року.

В судове засідання викликаються:
Шпольський Олег Костянтинович, 04123, м. Київ, вул. Бесту-

жева, 66; 
Шпольський Юрій Костянтинович, 04123, м. Київ, вул. Бесту-

жева, 66/2.
З опублікованим оголошенням про виклик особи вважаються 

повідомленими про час, день та дату судового засідання.
Суддя Н. О. Прокопчук

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Жукова Юрія Федоровича, остання відома адре-
са: вул. І. Богуна, 24, кв. 1, м. Вінниця, в судове засі-
дання, яке відбудеться 15 листопада 2017 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, зал судових засідань № 37, в цивільній спра-
ві № 127/16926/17-ц за позовом Управління Пенсій-
ного фонду України в м. Вінниці до Жукова Юрія Фе-
доровича, третя особа: Публічне акціонерне товари-
ство Комерційний Банк «ПриватБанк» про витребу-
вання коштів.

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

Суддя Сичук М. М.

Обухівський районний суд Київської області по 
цивільній справі № 2-1475/17 за позовом Шумкової 
Олени Григорівни до Шумкова Юрія Петровича про 
розірвання шлюбу викликає до суду як відповідача 
Шумкова Юрія Петровича на 24 листопада 2017 ро-
ку о 08.30 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Болобана В. Г. в приміщенні суду, що розташо-
ване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Кремінський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92900, Луганська обл., м.Кремінне, вул. Красна, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  06.11.2017 о 14:45 до Гончаренко Роман Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 92900, Луган-
ська обл., м. Кремінна, пров. Івана Франка, буд. 5) справа 
№ 414/1965/17, суддя Акулов Є. М.

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

Талалаївський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідан-
ня представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ АЛЬЯНС», 
юридична адреса: м. Суми, вул. Супруна, 15, як відповідача у цивільній справі  
№ 747/628/17 (провадження № 2/747/313/17) за позовом Ільницького Андрія Ві-
талійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ АЛЬЯНС» про 
визнання договору недійсним та застосування реституції.

Судовий розгляд цивільної справи відбудеться о 14.00 год. 21 листопада 2017 
року під головуванням судді Косенко Ю. Л. в приміщенні Талалаївського район-
ного суду за адресою: вул. Центральна, 38, смт Талалаївка Чернігівської області.

Відповідачу необхідно з’явитись в судове засідання. В разі неявки відповідача 
без поважної причини або неповідомлення суду про причину неявки, справа буде 
розглянута на підставі наявних у справі доказів з винесенням заочного рішення. 
Відповідач має право отримати в суді копію позовної заяви з наданими матеріала-
ми та надати суду заперечення на позов та докази на обґрунтування заперечень.

Тальнівський районний суд Черкаської області повторно викликає як від-
повідачів Сизоненко Анастасію Русланівну та Сизоненка Івана Русланови-
ча, представник неповнолітнього відповідача Сизоненко Наталія Степанівна 
у судове засідання по справі за позовом Сизоненка Руслана Броніславови-
ча до Сизоненко Анастасії Русланівни, Сизоненка Івана Руслановича про усу-
нення перешкод у володінні майном шляхом визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житлом, яке призначене на 07.11.2017 року на 08 
годин 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Черкаська обл., м. Тальне, 
вул. Соборна, 42 під головуванням судді Міщенко К.М.

У разі неявки відповідачів в судове засідання дане оголошення вважається 
належним повідомленням і по справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідачі 
зобов’язані повідомити суд про неявку та її причину.

Голова суду К.М. Міщенко

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позо-
вом Богатюк Світлани Олександрівни до Богатюка Миколи Степановича про розі-
рвання шлюбу викликає в судове засідання як відповідача Богатюка Миколу Сте-
пановича, останнє відоме місце проживання якого: с. Болязуби Збаразького ра-
йону.

Судове засідання призначене на 30 листопада 2017 року об 11 год. 00 хв. і 
відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської області за 
адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопільської області, суд-
дя Щербата Г.Р.

Відповідачу Богатюку Миколі Степановичу пропонується надати всі наявні у 
нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Бога-
тюка Миколи Степановича.

Про причини неявки Богатюк Микола Степанович повинен повідомити суд.
Суддя Щербата Г.Р.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 57454. Тираж 19046

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3  +8 +6  +11 Черкаська +3  +8 +7  +12
Житомирська +3  +8 +6  +11 Кіровоградська +2  +7 +7  +12
Чернігівська +2  +7 +5  +10 Полтавська +1  +6 +6  +11
Сумська +2  +7 +5  +10 Дніпропетровська +3  +8 +7  +12
Закарпатська +2  +7 +8  +13 Одеська +3  +8 +10  +15
Рівненська +2  +7 +7  +12 Миколаївська +3  +8 +10  +15
Львівська +2  +7 +8  +13 Херсонська +4  +9 +9  +14
Івано-Франківська +2  +7 +8  +13 Запорізька +4  +9 +9  +14
Волинська +2  +7 +8  +13 Харківська +2  +7 +6  +11
Хмельницька +2  +7 +7  +12 Донецька +3  +8 +8  +13
Чернівецька +2  +7 +8  +13 Луганська +2  +7 +7  +12
Тернопільська +2  +7 +7  +12 Крим +5  +10 +11  +16
Вінницька +3  +8 +7  +12 Київ +4  +6 +8  +10

Укргiдрометцентр

2..7
8..13 3..8

6..11

3..8
7..12

4..9
9..14

2..7
7..12
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На Луганщині висадили сакуровий сад
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СИМВОЛІЧНО. Посольство Япо-
нії в Україні  долучило нинішній адміні-
стративний центр Луганщини Сєверо-
донецьк до переліку міст, де з нагоди 
25-річчя встановлення дипломатичних 
відносин між двома державами виса-
джено дерева сакур. 

«Японський народ підтримує в Украї-
ні людей, які страждають від захоплен-
ня їхньої території. Наша країна надає 
гуманітарну допомогу, а також допомо-
гу у відновленні інфраструктури. Сакура 
— це символ Японії, і щовесни вона пре-
красна у цвітінні», — сказав Посол Япо-
нії в Україні пан Шигекі Сумі під час акції 
урочистого висаджування дерев на пло-
щі дружби народів. 

Урочистості не зіпсувала навіть вітря-
на й не за сезоном холодна погода. Що-
правда, саме тоді, коли лопати торкну-
лися землі, визирнуло сонце.

«За  два роки всі сакури зацвітуть», — 
наголосив  Шигекі Сумі.

На це дуже сподіваються у Сєверодо-
нецьку, де за фінансової підтримки Япо-
нії відновлено шляхопровід, виконано 
ремонти в школах та введено в дію ди-
тячий садок.

За словами голови Луганської облас-
ної державної адміністрації Юрія Гар-
буза, день закладання сакурового саду 
знаковий.

«Це символічне об’єднання між Лу-
ганщиною та Японією, найпершого  до-
нора для потерпілих східних  областей, 
увічнює нашу дружбу, — зазначив по-
садовець.  — Символ Японії — сакура, 
а  України — калина. Триває Рік Японії 
в Україні. Та сподіваємося, настане час,  
коли буде оголошено Рік України в Япо-
нії, і тоді ми обов’язково посадимо там 
нашу калину».

В Україні в межах Року Японії за рі-
шенням президентів двох країн буде ви-
саджено 2500 сакур. Уже вкоренилися 
760 дерев. Сєверодонецьк відкрив чет-
вертий десяток українських міст, де те-
пер чекатимуть на прекрасне цвітіння 
навесні.

На Миколаївщині 
поповнюють  
біоресурс водойм 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕНДЕНЦІЯ. У місті Нова одеса на Миколаївщині здійснили 
заходи щодо зариблення річки Південний Буг. В акваторію во-
дойми випущено сорок тисяч голів молодняку коропа та біло-
го амура. Зариблення проведено за кошти Миколаївського об-
ласного товариства рибалок і мисливців, а також компенсаційні 
гроші за гідромеханізовані роботи в акваторії Бузького лиману. 

Як повідомив начальник управління державного агентства 
рибного господарства в Миколаївській області Михайло Сини-
ця, в цьому році заплановано значно масштабнішу, ніж торік,  
роботу. Усього водойми Миколаївщини поповнять 8—10 тонн 
риби.

Ідеальними умовами для зариблення вважається темпера-
турний режим води 14 градусів і нижче. Тоді риба не отримує 
температурного шоку під час переселення. Біоматеріал для за-
риблення надало рибне господарство «Три ставки», яке займа-
ється вирощуванням аквакультури. 

Згідно з  процедурою, затвердженою Міністерством аграр-
ної політики та продовольства, за допомогою спеціального зна-
ряддя рибалки виловлюють біоматеріал зі ставків рибних гос-
подарств. Після того як невід витягнуто, молодняк вантажать у 
кошики, зважують і переміщують у спеціалізований транспорт. 
Перевозять і вивантажують у відкриту водойму.  

Місце для молодняку — річку Південний Буг біля Нової оде-
си — обрано не випадково.  По-перше, тут є зручний під’їзд для 
транспорту, неподалік ставок. По-друге, поряд є зимувальні 
ями, де після того, як риба адаптується після транспортування, 
скотиться у зимувальні ями і перезимує. 

Як  зазначає олексій Торубара, заступник начальника відді-
лу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибо-
охоронного патруля, перші дні риба зависає на місці виванта-
ження, звикає до нової місцевості. Після цього починає розхо-
дитися по водоймі. Період адаптації використовують нечисті на 
руку рибалки для власної вигоди, оскільки «шокованих пересе-
ленців можна чи не відром черпати». Щоб уникнути такого шкід-
ництва, рибнагляд на дві доби виставляє чергових інспекторів. 

Зариблення має сезонний характер, проводять його в кіль-
ка етапів, він пов’язаний з особливістю роботи рибних госпо-
дарств.

Молоді дерева символізуватимуть 
об’єднання між Луганщиною  
та Японією

Футбольна весна буде красна 
ЄВРОКУБКИ. Щоб вийти до плей-оф Ліги чемпіонів,  
«Шахтареві» у двох турах достатньо здобути одне очко

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

У четвертому турі гру-
пового етапу Ліги чем-

піонів сезону 2017/2018 
донецький «Шахтар» у 
Харкові вдруге переміг 
аутсайдера турніру гол-
ландський «Феєноорд» і 
значно поліпшив свої шан-
си вийти до плей-оф Ліги 
чемпіонів, а путівка до на-
ступного раунду Ліги Єв-
ропи  вже у кишені гірни-
ків. 

Підопічні Паулу Фон-
секи підтвердили свій 
клас, хоч у середу, як і 
в поєдинку на «Де Кей-
пі», донеччани пропусти-
ли першими: Йоргенсен 
поборовся в центрі по-
ля за м’яч і віддав парт-
неру. Бергейс зробив на-
вісну передачу з правого 
флангу, де той-таки Йор-
генсен головою замкнув 
пас одноклубника.

Гірники відігралися 
миттєво: Фред віддав роз-
різну передачу на Тайсо-
на, який пробив у голкіпе-
ра, Бернард підібрав м’яч 
і віддав пас на Факундо 
Феррейру, який з друго-
го разу зміг розписатися у 
воротах Джонса.

Наступного гола гляда-
чам ОСК «Металіст» че-
кати довго не довелося. 
Софіан Амрабат незграб-
но вибив м’яч поблизу 
штрафного майданчика, 
який підібрав Марлос і 
влучно пробив під попе-
речину.

«Шахтар» грав актив-
ніше і закономірно забив 
утретє. Марлос обіграв-
ся з Факундо Феррей-
рою й елегантно переки-
нув голкіпера голландців 
— 3:1. 

Нині у «Шахтаря» 
дев’ять очок, і щоб офор-
мити вихід до 1/8 фіна-
лу Ліги чемпіонів, коман-
ді достатньо  набрати ще 
бодай один заліковий бал. 
Суперники, з якими дове-
деться грати, мають різ-
ну мотивацію. «Манчес-
тер Сіті» вже у плей-оф, а 
«Наполі» треба вигравати 
в обох матчах і сподівати-
ся, що містяни не берегти-
муть  сил проти українців.

Про єврокубкове май-
бутнє підопічних говорив 
головний тренер «Шах-
таря» Паулу Фонсека 
на післяматчевій прес-
конференції. Він згадав і 
про те, що після жеребку-
вання Ліги чемпіонів ба-
гато хто не вірив, що клуб 
зможе потрапити навіть 
до Ліги Європи.

«Як оцінюємо шанси на 
плей-оф Ліги чемпіонів? У 
день жеребкування я чув 
багато коментарів про те, 

що «Шахтар» не зможе 
потрапити навіть до Лі-
ги Європи. А в  нас три пе-
ремоги в чотирьох матчах 
— чудовий результат. Га-
даю,  він запам’ятається, 
— наголосив португаль-
ський фахівець. — Роз-
мірковуючи про майбут-
нє, потрібно бути обачним. 
Попереду два дуже важ-
ливі поєдинки. Так, місце 
в Лізі Європи ми собі га-
рантували, але щоб про-
йти далі в Лізі чемпіонів, 
потрібно ще одне очко. 
Обережно говоритиму про 
майбутнє, адже матимемо 
важкі протистояння з ве-
ликими командами».

Звернув увагу настав-
ник гірників і на дії сво-
їх оборонців, які нині гра-
ють без Даріо Срни: «Чи 
пропущений гол — най-
кращий стимул? У жод-
ному разі. Дуже не лю-
блю пропущених м’ячів. 
Так, «Шахтар» показує 

характер, нам вдаєть-
ся змінити результат під 
час зустрічі. Однак коли 
тобі не забивають, ти на-
багато ближчий до успі-
ху. Не варто забувати, що 
не пропускати в турні-
рі такого рівня достатньо 
складно. Сподіваюся, вже 
в наступному матчі змо-
жемо здобути суху пере-
могу», — це слова трене-
ра-максималіста.

Окремо подякував Па-
улу Фонсека  вболіваль-
никам, які  створили фан-
тастичну атмосферу на 
стадіоні «Металіст». 

 ТАБЛО «УК»
 Ліга чемпіонів 

Група F
  І    В Н  П  З — П   О
Манчестер Сіті 4  4 0  0    12—3 12
Шахтар  4 3 0  1    7—5    9
Наполі  4 1 0  3    7—9    3
Феєноорд  4 0 0  4    3—12   0

Найкращим гравцем у складі «Шахтаря» в матчі проти 
«Феєноорда» визнано Марлоса, та виграла вся команда
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