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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 листопада 2017 року
USD 2663.6246   EUR 3087.1409  RUB 4.4957  / AU 342009.40   AG 4526.83   PT 246651.64   PD 266362.46

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 10 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ №212 (6081)
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ЦИФРА ДНЯ

США готові поділитися
оборонним бюджетом

НАЦБЕЗПЕКА. Комітети з питань збройних сил Палати пред-
ставників і Сенату затвердили проект оборонного бюджету
США на 2018 фінансовий рік, на який запропоновано надати
700 мільярдів доларів. Із цієї суми Україні передбачено 350 мі-
льйонів доларів військової допомоги зокрема у вигляді леталь-
ного озброєння. 

Про це йдеться в доповіді на сайті сенатського комітету Кон-
гресу США у справах збройних сил, повідомляє УНІАН. У про-
екті запропоновано запровадити обмеження на використання
половини цієї суми доти, доки голова Пентагону не переконає
Конгрес у тому, що Україна зробила істотні кроки у проведенні
інституційних реформ в оборонній галузі.  

Для протидії російській агресії оборонний бюджет США на на-
ступний рік передбачає спрямувати понад 4 мільярди доларів у
межах Європейської ініціативи стримування для підтримки
союзників НАТО. Остаточно законопроект буде затверджено
тоді, коли відбудеться загальне голосування у Палаті представ-
ників і Сенаті, після чого його має підписати президент США.

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Кістіон:
«З 2020 року ми зможемо

забезпечити
енергонезалежність

країни в питанні
поводження 

з відпрацьованим
ядерним паливом».

Віце-прем’єр-міністр про початок будівництва
Централізованого сховища в зоні відчуження ЧАЕС
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Орієнтуючись на Захід, 
не забуваймо про Схід

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Ринки країн ЄС залишаються
основними для експорту українських товарів, проте 
не можна нехтувати іншими густонаселеними державами 

101,2%
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні
2017 року порівняно з вереснем 
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УКРАЇНА І СВІТ

Німеччина має багатий
досвід у сфері
децентралізації 
та самоврядування, яким
готова ділитися з українцями4

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України 
«Про внесення змін до Положення 
про державні стипендії чемпіонам 
і призерам Олімпійських,
Паралімпійських та Дефлімпійських ігор»

Секретний короїд
ПРОГНОЗ. Чому всихають соснові ліси і чи можна їх урятувати тотальними рубками

Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

Якщо шпилькове дерево втра-
чає притаманний його кроні

зелений колір, то це або модрина,
що, як і листяні дерева, готується
до зими, або хворий організм,
який помирає. Стан соснових лі-

сів погіршився останнім часом у
багатьох областях країни. За да-
ними Державного агентства лісо-
вих ресурсів, площа осередків
усихання перевищила 142 тисячі
гектарів. Охоплюють вони пере-
важно Полісся, але є також у лі-
состепу, зокрема у Хмельницькій
і Черкаській областях.

Лісом в Україні вкрито 9,6 мі-
льйона гектарів, і турбуватися
за якихось 142 тисячі, може, й
не варто. А сосняків із цих мі-
льйонів третина, і тут уже ва-
жить тенденція. Тому не дивно,
що лісоводи так багато уваги
приділяють цій проблемі. Дивно
інше: не менш важливим, а то й

важливішим проблемам уваги не
приділяють зовсім. У серпні цьо-
го року понад 120 генералів і
пол ковників (красива у них фор-
ма, хоч завтра на парад) лісової
галузі у супроводі журналістів
два дні провели на виїзній нараді
на Рівненщині. Мабуть, щоб об-
говорити болючі для галузі пи-

тання? Що ж, подивімося. Чи
приділили увагу порятунку лісів
півдня і сходу, які вже два роки
пропадають без бюджетного фі-
нансування (там нікого навіть на
пожежну вежу послати, бо
через невиплату зарплат
звільнилися майже всі)?
Ні. 5
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Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в 
судове засідання як відповідача Газдевича Ігоря Івановича, міс-
це перебування якого невідоме, останнє місце проживання:  
с. Переволока Бучацького району Тернопільської області, по 
справі за позовом Газдевич Лесі Петрівни до Газдевича Ігоря 
Івановича про стягнення аліментів.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 13 листопада 
2017 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопіль-
ської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до 
суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення, щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач по-
винен повідомити суд про причини.

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

Суддя В.Б. Федорончук

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пере-
буває кримінальне провадження стосовно Чернової Наталії Іванівни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Ухвалою Лисичанського міського суду від 07 листопада 2017 року 
прийнято рішення про здійснення судового розгляду даного криміналь-
ного провадження в порядку спеціального судового провадження за від-
сутності обвинуваченої Чернової H.І., призначивши судовий розгляд на 
14 листопада 2017 року о 13 годині 00 хвилин.

Обвинувачена Чернова H.І. зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, місто Алчевськ, вул. Металургів, 43/95. На підставі ст. ст. 297-5, 
323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської області викликає 
Чернову Наталію Іванівну у судовий розгляд 14 листопада 2017 року о 
13 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38. Кримінальне провадження розглядатиметься коле-
гією суддів у складі: головуючого судді Старікової М.М., суддів Шевчен-
ко О.В., Калмикової Ю.О.            

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як 
відповідача Діброву Світлану Вікторівну, останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, с. Новоіванівка, Чорноморського райо-
ну, вул. Квіткова, 3, по справі № 127/10508/17 за позовом Воро-
новича Павла Павловича до Воронович Олесі Сергіївни, Дібро-
ви Світлани Вікторівни, третя особа без самостійних вимог Во-
ронович Павло Миколайович, яке відбудеться 14.11.2017 р. о 
13.30 год. в приміщенні Тиврівського районного суду Вінниць-
кої області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівсько-
го району Вінницької області, 23300.

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

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсут-
ності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Мазурчак А.Г.

Державна служба 
геології та надр 

України 
повідомляє про те, 

що бланки  
спеціальних  

дозволів на користу-
вання надрами 
за №№ 005220, 

005336, 
005337, 005350, 
005358,005365, 
005366, 005367, 

005478, 
є недійсними.

Пирятинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37000, Пол-
тавська обл., м. Пирятин, вул. Радянська, 17) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 27.11.2017 о 08:00 до Бобир Надія Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 37001, Полтавська обл., м. Пирятин, пров. Залізничний, буд. 7) спра-
ва № 544/829/17, суддя Нагорна Н. В.

 27.11.2017 о 08:15 до Ярковий Михайло Миколайович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 37053, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Повстин) 
справа № 544/781/17, суддя Нагорна Н. 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.

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39000, Полтав-
ська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 23.11.2017 о 09:00 до Гаркун Любов Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 39070, Полтавська обл., Глобинський р-н, смт Градизьк, вул. 
Гвардійська, буд. 39) справа № 527/2005/17, суддя Левицька Т. В.

 15.11.2017 о 08:00 до Колесніков Юрій Васильович (останнє відоме місце 
реєстрації: 39070, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Градизьк, вул. Тель-
мана, буд. 61/56) справа № 527/1852/17, суддя Марущак Р. М.

 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.

Звенигородський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 20250, Чер-
каська обл., м. Звенигородка, вул. Шевченка, 12а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

 14.11.2017 о 09:00 до Щербакова Ганна Сергіївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 20215, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Боровикове, вул. 
Леніна, буд. 1) справа № 694/1039/17, суддя Сакун Д. І.

 14.11.2017 о 09:30 до Шкуренко Михайло Петрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Кірова, буд. 38) 
справа № 694/1037/17, суддя Сакун Д. І.

 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.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27100, 
Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 34) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

 14.11.2017 о 08:40 до Бочарова Катерина Сергіївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Фурманівка, 
вул. Дружби, буд. 13) справа № 396/1560/17, суддя Гарбуз О. А.

 14.11.2017 о 08:50 до Тараканов Дмитро Валерійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. 50-ї  Ди-
візії, буд. 36) справа № 396/1473/17, суддя Гарбуз О. А.

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

Ленінський районний суд м. Кіровограда (адреса суду: 25006, Кіро-
воградська обл., м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 40) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

 28.11.2017 о 14:45 до Сухотін Сергій Анатолійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 
Бережинська, буд. 51) справа № 405/4890/17, суддя Iванова Л. А.

 28.12.2017 о 09:00 до Єгоров Володимир Юрійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 25011, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, пров. 
Балківський, буд. 34/162) справа № 405/4401/17, суддя Іванова Л. А.

 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.

Краснокутський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62002, 
Харківська обл., м. Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 15) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

 14.11.2017 о 13:10 до Линник Алла Єгорівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 62002, Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Червоних 
партизанів, буд. 2) справа № 627/187/17, суддя Каліберда В. А.

 14.11.2017 об 11:15 до Левченко Юлія Анатоліївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 62059, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Оленів-
ське, вул. Санаторна, буд. 2) справа № 627/939/17, суддя Каліберда В. А.

 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.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 
49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

 15.11.2017 об 11:30 до Зінченко Денис Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Героїв Сталін-
града, буд. 30а, кв. 53) справа № 204/2625/17, суддя Самсонова В. В.

 16.11.2017 о 08:30 до Зінченко Ольга Іванівна (останнє відоме місце реє-
страції: 49000, Дніпропетровська обл., м.  Дніпро, вул. Володимира Антоно-
вича (Свердлова), буд. 56) справа № 204/6267/17, суддя Черкез Д. Л.

 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.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду: 49000, 
Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект імені газети «Правда», 84) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться:

 15.11.2017 об 11:00 до Ільін Ілля Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 49024, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 77, к. 
4, кв. 20) справа № 202/5202/17, суддя Волошин Є. В.

 15.11.2017 о 09:00 до Сергеєв Сергiй Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 49000, Днiпропетровька обл., м. Дніпропетровськ, вул. Воло-
годська, буд. 47) справа № 202/4416/17, суддя Волошин Є. 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.

Приморський районний суд м. Одеси (адреса суду: 65110, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Балківська, 33) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 16.11.2017 о 12:20 до Малишев Роман Віталійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 65001, Одеська обл., м.  Одеса, вул. Тениста, буд. 9/11) справа  
№ 522/14334/17, суддя Тарасов А. В.

 29.11.2017 о 16:20 до Козар Євген Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 65023, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пастера, буд. 26, кв. 5) справа  
№ 522/15927/17, суддя Тарасов А. 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.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL2080 -F11GL2129
Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 29.12.2017.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/26031-asset-sell-id-90552

Номер лота: F11GL2130 -F11GL2186
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 03.01.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/26065-asset-sell-id-90617

Кучеренко Юрій Миколайович, останнє місце проживання чи мешкан-
ня: м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 76Г, кв. 21, викликається у від-
крите судове засідання як відповідач о 10.00 годині 17.11.2017 року у 
цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«НЬЮ ФАЙНЕНС СЕРВІС» до Кучеренка Юрія Миколайовича про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під го-
ловуванням судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районно-
го суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою:  
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в 
пресі відповідач Кучеренко Юрій Миколайович вважається повідомлен-
ним про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутністю.
Суддя Є.Д. Багбая

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року на-

родження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання на 14 год. 00 хв. 15 листопада 2017 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, голову-
ючий суддя Піндрак О.О., конт. тел. (0382) 76-28-40) для про-
ведення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дмитра Васи-
льовича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

Оголошення про проведення аукціону №47-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
17.11.2017 р. о 13-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»  

відбудеться аукціон №47-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації  
згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному ло-

ті, тонн

К-сть лотів, 
одиниць

Стартова ціна за 
1 тонну, грн.  

(з ПДВ)*

Cтартова ціна од-
ного лота, грн. 

(з ПДВ)

Загальний об-
сяг, тонн

Загальна вартість, 
грн.(з ПДВ) Умови транспортування

1 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ 50,000 2 18 672,87 933 643,50 100,000 1 867 287,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

2 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ 100,000 3 18 672,87 1 867 287,00 300,000 5 601 861,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

3 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ 150,000 6 18 672,87 2 800 930,50 900,000 16 805 583,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

4 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ 20,000 11 18 672,87 373 457,40 220,000 4 108 031,40

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 
- 2010) Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

5 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ 40,000 10 18 672,87 746 914,80 400,000 7 469 148,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 
- 2010) Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

6 ПАТ «Укр-
нафта»

Гнідинцівський 
ГПЗ 200,000 7 18 672,87 3 734 574,00 1 400,000 26 142 018,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 
- 2010) Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

7 ПАТ «Укр-
нафта» Качанівський ГПЗ 20,000 10 18 716,42 374 328,40 200,000 3 743 284,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во Качанівсько-
го ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва листо-
пада - грудня 2017р.  Термін відвантаження листопад - 

грудень 2017р.

8 ПАТ «Укр-
нафта» Качанівський ГПЗ 40,000 12 18 716,42 748 656,80 480,000 8 983 881,60

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во Качанівсько-
го ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва листо-
пада - грудня 2017р.  Термін відвантаження листопад - 

грудень 2017р.

9 ПАТ «Укрнаф-
та» Качанівський ГПЗ 200,000 9 18 716,42 3 743 284,00 1 800,000 33 689 556,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во Качанівсько-
го ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва листо-
пада - грудня 2017р.  Термін відвантаження листопад - 

грудень 2017р.

10 ПАТ «Укр-
нафта» Качанівський ГПЗ 20,000 13 18 687,79 373 755,80 260,000 4 858 825,40

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанів-
ського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва лис-
топада - грудня 2017р.  Термін відвантаження листопад 

- грудень 2017р.

11 ПАТ «Укр-
нафта» Качанівський ГПЗ 40,000 15 18 687,79 747 511,60 600,000 11 212 674,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанів-
ського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва лис-
топада - грудня 2017р.  Термін відвантаження листопад 

- грудень 2017р.

12 ПАТ «Укр-
нафта» Качанівський ГПЗ 200,000 19 18 687,79 3 737 558,00 3 800,000 71 013 602,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. Качанів-
ського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва лис-
топада - грудня 2017р.  Термін відвантаження листопад 

- грудень 2017р.

13 ПАТ «Укр-
нафта» Долинський ГПЗ 80,000 1 18 649,51 1 491 960,80 80,000 1 491 960,80

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

14 ПАТ «Укр-
нафта» Долинський ГПЗ 200,000 6 18 649,51 3 729 902,00 1 200,000 22 379 412,00

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ(Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва листопада - грудня 2017р.  

Термін відвантаження листопад - грудень 2017р.

      Загальний обсяг, тонн:    11 740,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:   219 367 124,20

ПАТ «Укрнафта»
* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведен-
ня біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  

Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 
www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 16.11.2017р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.  

Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Гадяцький районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Ле-
сі Українки, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

 24.11.2017 о 09:50 до Барановський Геннадій 
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Шевченка, 
буд. 9, кв. 34) справа № 526/2071/17, суддя Макси-
менко Л. В.

 27.11.2017 о 09:00 до Ошиєвський Євген Вікто-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 37300, Пол-
тавська обл., м. Гадяч, вул. Полтавська, буд. 17а, кв. 
453) справа № 526/2067/17, суддя Максименко Л. В.

 24.11.2017 о 09:30 до Москаленко Людмила Олек-
сіївна (останнє відоме місце реєстрації: 37302, Пол-
тавська обл., м. Гадяч, вул. Полтавська, буд. 98, кв. 
13) справа № 526/2069/17, суддя Максименко Л. В.

 23.11.2017 о 14:00 до Парня Зінаіда Борисівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 37353, Полтавська 
обл., Гадяцький р-н, с. Лютенька, вул. Чапаєва, буд. 
44) справа № 526/2047/17, суддя Максименко Л. 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 опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 19) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

16.11.2017 об 11:00 до Чебан Вікторія Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68330, Одесь-
ка обл., Кілійський р-н, с. Дмитрівка, вул. Суворова, 
буд. 107) справа № 502/1196/17, суддя Манжос Н. В.

16.11.2017 об 11:30 до Колесниченко Віталій 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Будьонного, буд. 
145) справа № 502/1283/17, суддя Манжос Н. В.

16.11.2017 о 12:00 до Буткалова Валентина Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68322, Одесь-
ка обл., Кілійський р-н, с. Червоний Яр, вул. Матків-
ського, буд. 16) справа № 502/1281/17, суддя Ман-
жос Н. 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.

Долинський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 28500, Кіровоградська обл., м. Долин-
ка, вул. Нова, 110) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 07.12.2017 о 16:45 до Бугайов Андрій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 28500, Кірово-
градська обл., м. Долинська, вул. 40-річчя Жовтня, 
буд. 71, кв. 2) справа № 388/732/17, суддя Баран-
ський Д. М.

 04.12.2017 о 15:00 до Кіструга Ігор Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 28501, Кірово-
градська обл., м. Долинська, вул. Ульянова, буд. 64) 
справа № 388/715/17, суддя Баранський Д. М.

 07.12.2017 о 09:00 до Щериля Дарія Геннадіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 28500, Кіровоград-
ська обл., м. Долинська, вул. Радянська, буд. 157, кв. 
11) справа № 388/730/17, суддя Баранський Д. М.

 07.12.2017 о 09:30 до Таран Ганна Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 28500, Кіровоград-
ська обл., м. Долинська, вул. К. Маркса, буд. 181) 
справа № 388/714/17, суддя Баранський Д. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 
40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

 23.11.2017 о 14:00 до Цибульник Оксана Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 40000, 
Сумська обл., м. Суми, пров. Профспілковий, буд. 5) 
справа № 591/4281/17, суддя Кривцова Г. В.

 27.11.2017 о 10:00 до Теслік Яніна Валеріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепіна), буд. 46, 
кв. 25) справа № 591/4215/17, суддя Кривцова Г. В.

 28.11.2017 о 13:00 до Іванова Людмила Бори-
сівна (останнє відоме місце реєстрації: 40018, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Молодіжна, буд. 59) справа  
№ 591/4320/17, суддя Кривцова Г. 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.

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 16500, Чернігівська обл., м.Бахмач, 
вул. Жовтнева, 42) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 14.11.2017 о 09:00 до Нікітенко Марина Валері-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 16520, Черні-
гівська обл., Бахмацький р-н, с. Городище, вул. Лесі 
Українки, буд. 17) справа № 728/1822/17, суддя Пар-
хоменко П. І.

 14.11.2017 о 10:00 до Мельник Григорій Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 16532, Черні-
гівська обл., Бахмацький р-н, с. Халимонове, вул. Ка-
линівська, буд. 1) справа № 728/1823/17, суддя Пар-
хоменко П. І.

 20.11.2017 о 14:30 до Богаченко Надія Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 16503, Чернігів-
ська обл., м. Бахмач, вул. Свердлова, буд. 25) справа 
№ 728/1891/17, суддя Пархоменко П. І.

 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.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 32400, Хмельницька обл., м. Дунаїв-
ці, вул. Красінських, 11) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

 15.11.2017 о 08:30 до Кусаковський Анатолій Ана-
толійович (останнє відоме місце реєстрації: 32401, 
Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, м. Дунаївці, пр. 
Декоративний, буд. 17, кв. 12) справа № 674/332/17, 
суддя Артемчук В. М.

 15.11.2017 о 08:00 до Тацій Сергій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 32472, Хмель-
ницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Лисець, -) справа  
№ 674/644/17, суддя Артемчук В. М.

 28.11.2017 о 08:00 до Борщун Микола Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 32473, Хмельниць-
ка обл., Дунаєвецький р-н, с. Малий Жванчик, вул. 
Грушевського, буд. 12) справа № 674/1029/17, суд-
дя Шклярук В. М.

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

 З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержин-
ська (адреса суду: 51911,  Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, вул. Петровського, буд. 166) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

 20.11.2017 об 11:20 до Ярофеев Святослав Федоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 51931, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Харитонова, буд. 21а) 
справа № 209/2359/17, суддя Решетник Т. О.

 20.11.2017 о 09:30 до Проскурня Алла Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, просп. Наддніпрянський, буд. 
1в, кв. 92) справа № 209/2017/17, суддя Багбая Є. Д.

 20.11.2017 об 11:00 до Романов Костянтин Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51918, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, вул. Краснопресненська, буд. 
4, кв. 210) справа № 209/2368/17, суддя Решетник Т. О.

 21.11.2017 о 09:30 до Радченко Віра Борисівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропетров-
ська обл., м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 22, кв. 173) 
справа № 209/2383/17, суддя Решетник Т. О.

 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 відбу-
деться  16.11.2017 о 13:00 до Лушкарьова Тетяна Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 71200, Запорізька 
обл., смт Чернігівка, вул. Червоноармійська, буд. 75) справа  
№ 329/1000/17, суддя Богослов А. В.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Арте-
ма, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться 14.11.2017 о 09:45 до Гланова Анастасія Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84511, Донецька обл., 
м. Бахмут (Артемівськ), пров. Ціолковського, буд. 31) справа  
№ 219/9556/17, суддя Дубовик Р. Є.

 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.

Татарбунарський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Горького, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  16.11.2017 о 15:00 до Симонов Іван Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 68143, Одеська обл., Татарбунарський 
р-н, с. Зарічне, вул. Гагаріна, буд. 8) справа № 515/1351/17, 
суддя Тимошенко С. В.

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

Куп’янський міськрайонний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 
25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  16.11.2017 о 09:00 до Горват Олена Дмитрівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 63734, Харківська обл., Куп’янський 
р-н, смт Ківшарівка, гурт. 1, кв. 51) справа № 628/1857/17, 
суддя Демченко І. М.

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

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52600, Дніпропетровська обл., смт Василь-
ківка, вул. Комсомольська, 16) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться 20.11.2017 о 13:00 до 
Іваненко Олена Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
52632, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Вер-
бівське, вул. Медична, буд. 5, кв. 7) справа № 172/948/17, 
суддя Битяк І. Г.

 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.

Солом’янський районний суд м.Києва (адреса суду: 
03113, м. Київ, вул. Шутова, 1) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться 26.02.2018 о 10:00 до Не-
доля Олександр Леонідович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 34, гурт.) справа  
№ 760/4797/17, суддя Кушнір С. І.

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

Апеляцiйний суд м. Києва (адреса суду: 03110, м. Ки-
їв, вул. Солом’янська, 2-А) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться 16.11.2017 о 09:00 до Ві-
тренко Віктор Степанович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 02192, м. Київ, вул. Миропільська, буд. 29, кв. 55) справа  
№ 755/16481/16-ц, суддя Катющенко В. П.

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

Автозаводський районний суд м. Кременчука викли-
кає Гультяєва Олега Івановича, 21.01.1970 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: 39600, Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), буд. 63/62, 
кв. 55), як відповідача по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Гультяєва Олега Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.11.2017 року о 09.15 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першо-
травнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Ю.В. Рибалка

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про розірвання шлюбу 
за позовом Савицького Миколи Володимировича до:

Відповідач: Савицька Тетяна Михайлівна, остан-
нє місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, вул. 
Раздольна, буд. 38, кв. 69, викликається 20 листопа-
да 2017 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но від 05.12.2006 р., а саме: квартира, яка знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 19-а, кв. 
68, номер бланку ЯЯЯ № 364864, видане Головним 
управлінням благоустрою та комунального обслуго-
вування Донецької міської ради, начальником голов-
ного управління М.В. Баранецьким., свідоцтво ви-
дане згідно з рішенням виконавчого комітету Доне-
цької міської ради від 25.10.2006 р., № 590/10, на ім’я 
Гранкіної Антоніни Себестівни, вважати недійсним  
у в зв’язку з втратою.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 ве-
ресня 2017 року по цивільній справі № 426/5448/17 
за позовом Управління соціального захисту насе-
лення Машівської районної державної адміністра-
ції до Агеєва Юрія Івановича про стягнення незакон-
но отриманих коштів, було винесено заочне рішення 
про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя С.М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 25 
квітня 2017 року по цивільній справі № 426/2268/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укр газпромбанк» до Шубіна Юрія Владиславовича 
про стягнення заборгованості було винесено заочне 
рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, повідомляє, що 26 квітня 2017 року по цивіль-
ній справі № 426/2768/17 за позовом військового прокурора 
Харківського гарнізону в інтересах держави, уповноваженим 
органом якого є Міністерство внутрішніх справ України, На-
ціональна академія Національної гвардії України до Дрєєва 
Євгена Сергійовича про стягнення суми витрат, пов’язаних з 
утриманням у вищому навчальному закладі, було винесено 
заочне рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протя-
гом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя С.М. Скрипник

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 16 листо-
пада 2017 року як відповідачку: Гєрдєву Людмилу Аврамів-
ну (останнє відоме місце проживання: вул. Космонавтів, 38, 
м. Вознесенськ Миколаївської області) в справі за позовом 
Вознесенського об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Миколаївської області до Гєрдєвої Людмили Авра-
мівни про стягнення надмірно виплачених коштів.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського 
міськ районного суду за адресою: м. Вознесенськ, Микола-
ївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа бу-
де розглянута без її участі на підставі наявних в ній матері-
алів.

Суддя О.В. Вуїв

Вишгородський районний суд Київської області (адреса суду: 07300, Ки-
ївська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 7) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

 04.12.2017 о 10:20 до Рябець Зоя Леонідівна (останнє відоме місце реє-
страції: 07343, Київська  обл., Вишгородський р-н, с. Воропаїв, вул.  Шолу-
денка,  буд.  5) справа № 363/2267/17, суддя Баличева М. Б.

 04.12.2017 о 10:40 до Бершацький Олександр Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 
буд. 4, кв, 17) справа № 363/2272/17, суддя Баличева М. Б.

 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.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 72309, За-
порізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

 23.11.2017 о 16:30 до Самойленко Артур Тамазович (останнє відоме місце реє-
страції: 72330, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новобогданівка, вул. 1-го 
Травня, буд. 19) справа № 320/7386/17, суддя Ковальова Ю. В.

 17.01.2018 о 09:00 до Татарінова (Матрашак) Тетяна Сергіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, буд. 65, 
кв. 45) справа № 320/3519/17, суддя Купавська Н. М.

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

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69104, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

 24.11.2017 о 14:30 до Багмут Наталія Сергіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олександра Говорухи, буд. 28, кв. 
53) справа № 333/4364/17, суддя Наумова І. Й.

 14.11.2017 о 15:00 до Белецька Наталія Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 131) справа 
№ 333/4354/17, суддя Наумова І. Й.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.
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В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/6539/17 
за позовом Карасьової Валентини Пилипівни до Алексєєнко 
Ганни Станіславівни, третя особа: виконавчий комітет Бер-
дянської міської ради Запорізької області про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Розгляд справи призначено на 05.12.2017 року на 13.00 
годин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за 
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачку Алексєєнко Ганну Станісла-
вівну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наяв-
ними в ній матеріалами.

Червоноармійський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12200, Житомирська обл., смт Червоноар-
мійськ, вул. Леніна, 117) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться  14.11.2017 о 09:00 до Біляченко 
Алла Кузьмівна (останнє відоме місце реєстрації: 12023, Жи-
томирська обл., Пулинський р-н, с. Рудокопи, вул. Чапаєва, 
буд. 66) справа № 292/774/17, суддя Гуц О. В.

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

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Ткаченко Людмилу Борисівну за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» до 
Ткаченко Людмили Борисівни про усунення перешкод у 
здійсненні права користування майном, шляхом надан-
ня постійного безперешкодного доступу та про визнан-
ня особи такою, що втратила право користування. Судо-
ве засідання відбудеться 06.12.2017 р. о 14 год. 15 хв. у 
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, 
зал судових засідань № 17. У разі неявки Ткаченко Люд-
мили Борисівни судове засідання буде проведене у її від-
сутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса 
суду: 51300, Дніпропетровська обл., смт Петриківка, вул. Лева-
невського, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  16.11.2017 о 10:15 до Мартиненко Руслан Костянтино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 51814, Дніпропетровська 
обл., Петриківський р-н, с. Радісне (Радсело), вул. Космонавтів, 
буд. 2) справа № 187/929/17, суддя Караул О. А.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 16 лис-
топада 2017 року о 14.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Вєтрову Олену Олексіївну, заре-
єстровану за адресою: Донецька область, м. Хрестів-
ка (Кіровське), вул. Східна, буд. 47, кв. 4, як відпові-
дачку по цивільній справі № 329/892/17 за позовом 
ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Вєтро-
вої Олени Олексіївни про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Дем’янчук Іван Андрійович, Деснянський район-
ний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, 
каб. 11) повторно викликає вас у судове засідання на 
21.12.2017 року о 09 год. 30 хв. для участі у розгля-
ді цивільної справи за позовом Мелешко Тетяни Ана-
толіївни до Дем’янчука Івана Андрійовича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Деснянської районної в м. 
Києві державної адміністрації про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів. У разі вашої не-
явки справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Путивльський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Фомакіна Сергія Леонідовича, 
останнє місце проживання: пров. Студентський, 6, 
кв. 6, м. Путивль, Сумська область у цивільній спра-
ві за позовом Пєхової Надії Григорівни до Фомакі-
на Сергія Леонідовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 16.11.2017 р. о 09.45 
годині в залі суду за адресою: Сумська область,  
м. Путивль, пр-т Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя О. О. Толстой

Березанський районний суд Миколаївської області викли-
кає як особу, що притягується до адміністративної відпові-
дальності, Глинникова Андрія Валерійовича, останнє місце 
проживання: м. Гомель, р. Білорусь, вул. Максима Богдано-
вича, 15, кв. 102, в судове засідання у справі про притягнен-
ня до адміністративної відповідальності Глинникова Андрія 
Валерійовича за ч. 1 ст. 130 КУпАП, що відбудеться 20 листо-
пада 2017 року о 08.30 год. в приміщенні Березанського ра-
йонного суду за адресою: вул. Центральна, 58, смт Березан-
ка Миколаївської області, зала судових засідань № 3.

У разі неявки особи, що притягується до адміністратив-
ної відповідальності, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. П. Старчеус

Лебединський районний суд Сумської області, що 
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. № 36 запрошує в судове засідання на 
10 годин 00 хвилин 20 листопада 2017 року Корчову 
Ніну Фоківну співвідповідача у справі № 580/765/17 
за позовною заявою Лук’янова Олександра Микола-
йовича до Гринцівської сільської ради Лебединсько-
го району Сумської області, Корчової Ніни Фоківни 
про встановлення факту проживання однією сім’єю 
та визнання права власності на спадкове майно. У ра-
зі неявки співвідповідача Корчової Н. Ф. без поваж-
них причин, справа буде розглянута у її відсутності за 
наявними матеріалами у справі.

Суддя В. А. Стеценко

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну 
справу за позовом Марченко Галини Тимофіївни до Марчен-
ка Миколи Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Марченко Микола Володимирович, 
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Пожар-
ського, 6, кв. 76, викликається на 21 листопада 2017 року о 
09 год. 50 хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 
109) для участі у розгляді справи по суті.

Марченку Миколі Володимировичу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Відповідач Некунам Мостафа, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Маріуполь, б-р Шевченка, 287, кв. 
7, викликається для участі у розгляді справи за позо-
вом Єрьоменко Інни Анатоліївни до Некунам Моста-
фа, третя особа: Єрьоменко Михайло Юрійович про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, на 18 грудня 2017 
року о 15.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. 
Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
Камінського Івана Васильовича у судове засідання 
по цивільній справі за позовною заявою Карло Ан-
дрія Павловича до Камінського Івана Васильовича 
про стягнення боргу, яке призначене до слухання на 
28 листопада 2017 року oб 11 год. 30 хв. у каб. № 213 
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя О. М. Сегеда

Білоцерківський міськрайонний суд Київської 
області викликає Гуранську Олену Миколаївну по 
цивільній справі № 357/9368/17, 2/357/3311/17 за 
позовом Комунального підприємства Білоцерків-
ської міської ради «Білоцерківтепломережа» до 
Гуранської Олени Миколаївни про стягнення су-
ми боргу на 04 грудня 2017 року на 10 год. 30 хв. 
Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 
4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання як відповідача ПАТ «Акцент Банк», що зна-
ходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11 
у справі № 752/14016/17 провадження № 2/752/4597/17 
за позовом Власової Оксани Миколаївни до Публічного 
акціонерного товариства «Акцент Банк» про захист прав 
споживачів шляхом стягнення пені, інфляційних втрат, 
відсотків за депозитом. Слухання по вказаній справі при-
значено на 12 грудня 2017 року о 15 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто без їх участі.

Адреса суду: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 3-А, каб. № 1.

Суддя М. І. Шкірай

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Зінов’єва Мак-
сима Анатолійовича у цивільній справі № 433/1621/17 
за позовом Зінов’євої Олесі Миколаївни до Зінов’єва 
Максима Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 
09.10 годині в приміщенні Троїцького районного су-
ду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Березанський районний суд Миколаївської області викли-
кає як особу, що притягується до адміністративної відпові-
дальності Шляхтова Дмитра Олександровича, останнє міс-
це проживання: м. Речиця, Гомельської обл., р. Білорусь, 
вул. Трифонова, 109, кв. 32, в судове засідання у справі про 
притягнення до адміністративної відповідальності Шляхтова 
Дмитра Олександровича за ст. 124 КУпАП, що відбудеться 
20 листопада 2017 року о 09.00 год. в приміщенні Березан-
ського районного суду за адресою: вул. Центральна, 58, смт 
Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 3

У разі неявки особи, що притягується до адміністратив-
ної відповідальності справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. П. Старчеус

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

Відповідачка Форкавець Наталія Вікторівна 
(останнє відоме місце проживання: вул. Бужан-
ська, 40, смт Лисянка, Черкаська область) виклика-
ється в судове засідання у справі № 700/733/17 Пр.  
№ 2/700/436/17 за позовом Галушки Олександра 
Степановича до Форкавець Наталії Вікторівни, третя 
особа: Лисянський районний сектор УДМС України в 
Черкаській області про усунення перешкод у корис-
туванні житлом.

Справа призначена до судового розгляду на 11.00 
годину 30 листопада 2017 року в залі засідань Ли-
сянського районного суду Черкаської області за 
адресою: вул. Незалежності, 4, смт Лисянка Чер-
каської області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідача до суду на вказану дату, справа бу-
де розглянута без відповідача за наявними доказа-
ми у справі.

Суддя Н. О. Добриднюк

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом Комчара 
Владислава Вікторовича до Лізавенко Ірини Олек-
сандрівни, треті особи без самостійних вимог на сто-
роні позивача Гайсинський районний відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Вінницькій області, Гайсинська районна дер-
жавна адміністрація, про встановлення батьківства 
та внесення змін до актового запису про народження 
дитини, відбудеться 27.11.2017 року о 10 год. 00 хв. 
(резервна дата 11.12.2017 р. 10 год. 00 хв.) за адре-
сою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача 
Лізавенко Ірини Олександрівни, останнє відоме міс-
це фактичного проживання якої: м. Гайсин, вул. Со-
борна, 62, кв. 3 Вінницької області, без поважних 
причин, справу може бути розглянуто без неї з по-
становленням заочного рішення.

Голова суду В. М. Ковчежнюк

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Голубенко Ірини Василів-
ни до Голубенка Валентина Васильовича, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Подільської районної 
в м. Києві державної адміністрації про позбавлення 
батьківських прав.

Відповідач у справі Голубенко Валентин Васильо-
вич, 15.02.1982 р.н., зареєстрований: м. Київ, пр-т 
Правди, буд. 6-а, кв. 208, викликається до суду на 29 
листопада 2017 р. о 14.00 год., каб. № 9 за адресою: 
м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для участі у розгляді 
справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 20.03.2017 року у справі № 319/85/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Хілухи В. П. у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 409, ч. 1 
ст.111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Хілуху Валерія Павловича, 
який народився 19.01.1991 року у с. Клубочин Ківерцівсько-
го району Волинської області, зареєстрованого за адресою: 
вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці Волинської області до Куй-
бишевського районного суду Запорізької області, який роз-
ташований за адресою: 71001, Запорізька область, смт Біль-
мак, вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як обвинуваче-
ного для участі у судовому засіданні кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що від-
будеться о 16-30 год. 14  листопада 2017 року в залі засідань 
Куйбишевського районного суду Запорізької області.

ОГОЛОШЕННЯ
Аграрна біржа проводить загальні  

аукціони з продажу необробленої деревини  
лісогосподарських підприємств обласних  

управлінь лісових та ґмисливських господарств 
(ресурс І кварталу 2018 року), а саме:

№ ОУЛМГ

Останній  
термін  

прийому  
заявок  

на купівлю

Дата проведення 
аукціону

1 Одеське 15.11.2017  
до 10:00 16.11.2017 о 10:00

2 Київське 17.11.2017  
до 10:00

20.11.2017 о 10:00
21.11.2017 о 10:00

3 Харківське 21.11.2017  
до 10:00 22.11.2017 о 10:00

4 Рівненське 22.11.2017  
до 10:00

23.11.2017 о 10:00
24.11.2017 о 10:00

5 Тернопільське 24.11.2017  
до 10:00 27.11.2017 о 10:00

6 Чернігівське 28.11.2017  
до 10:00

29.11.2017 о 10:00
30.11.2017 о 10:00

7 Сумське 06.12.2017  
до 10:00

07.12.2017 о 10:00
08.12.2017 о 10:00

Відомості про обсяги запропонованої для про-
дажу необробленої деревини, її породи, продавців, 
якісні характеристики, кількість та розміри лотів, по-
чатковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови по-
ставки, строки поставки, кінцевий термін прийнят-
тя заявок на участь в аукціоні, розмір та термін пе-
рерахунку гарантійного та реєстраційного внесків, а 
також інші умови проведення аукціону можна отри-
мати на сторінці Аграрної біржі в мережі Інтернет - 
agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, вул. Ко-
пилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. 
(044) 468-69-27, e-mail: wood@agrex.gov.ua.

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
обл. (адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Но-
воворонцовка, вул. Тітова, буд.2/а) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 14.11.2017 о 14:30 до Січевський Віталій Кирило-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74220, Херсон-
ська обл., Нововоронцовський р-н, с. Нововоскре-
сенське, вул. Торгова, буд. 28) справа № 660/735/17, 
суддя Каневський В. О.

 15.11.2017 о 14:00 до Караченко Зіновій Леон-
тійович (останнє відоме місце реєстрації: 74213, 
Херсон ська обл., Нововоронцовський р-н, с. Хреще-
нівка, вул.  Молодіжна, буд.  3) справа № 660/916/17, 
суддя Каневський В. О.

 14.11.2017 о 14:00 до Смолкін Микола Євгено-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74200, Херсон-
ська обл., смт Нововоронцовка, вул. Калініна, буд. 9) 
справа № 660/720/17, суддя Каневський В. О.

 16.11.2017 о 14:00 до Хмілінський Олексій Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Херсон-
ська обл., смт. Нововоронцовка, вул. Робітнича, буд. 
4, кв. 3) справа № 660/744/17, суддя Каневський В. О.

 20.11.2017 о 14:00 до Салатюк Артем Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74231, Херсонська 
обл., Нововоронцовський р-н, с. Новоолександрівка, 
вул. 8 Березня, буд. 12) справа № 660/742/17, суддя 
Каневський В. О.

 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Пан-

філовців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) викликається 13 листопада 2017 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-А, кабінет 38 для участі в проведен-
ні процесуальних дій у кримінальному провадженні №12012000000000029 від 21.11.2017 за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під 
вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішен-
ня; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсут-
ність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хворо-
ба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-

твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано привід.
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширю-
ються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, 
на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України      Є. Шевчук  
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G2378
Відділення банку (вбудовані приміщення № 42,43), загальною площею 110,4 кв. 
м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 9 Травня, буд. 3 та ін-
ші основні засоби у кількості 218 од.

Місце проведення аукціону                    Посилання на перелік організаторів торгів, 
які у своїй діяльності використовують створе-
ну ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» елек-
тронну торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua:80/
prozorrosale

Дата проведення аукціону Перші відкриті торги (аукціон) – 20.11.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 04.12.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 18.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 02.01.2018

Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) по кожному лоту вказується  
на веб-сайтах організаторів торгів  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-
imexbank/25873-asset-sell-id-86381

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G2379 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №60-08  
від 15.09.2008

Місце проведення аукціону                    Посилання на перелік організаторів торгів, 
які у своїй діяльності використовують створе-
ну ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» елек-
тронну торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua:80/
prozorrosale

Дата проведення аукціону Перші відкриті торги (аукціон) – 20.11.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 04.12.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 18.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 02.01.2018
П’яті відкриті   торги (аукціон)  – 17.01.2018
Шості відкриті   торги (аукціон)  – 31.01.2018
Сьомі відкриті   торги (аукціон)  –14.02.2018
Восьмі відкриті   торги (аукціон)  – 28.02.2018

Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) по кожному лоту вказується  
на веб-сайтах організаторів торгів  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова  
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling?start=60

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як відповіда-
ча Ністірюка Віталія в судове засідання по цивільній справі за 
позовною заявою Скрипки Крістіни Ігорівни до Ністірюка Віта-
лія, третя особа: Орган опіки та піклування Дніпровської район-
ної в місті Києві державної адміністрації про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів на утримання дитини, яке 
відбудеться 14 грудня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30, суддя Яро-
венко Н. О.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглянута у його відсутність.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Липка 
Миколу Сергійовича як обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/7410/17 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О.Б. в підготовче судове засідан-
ня, що відбудеться 28 листопада 2017 року о 14.00 год. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
Суддя О. Б. Покатілов

Овідіопольський районний суд Одеської області викликає як 
відповідача Шкребляка Юрія Юрійовича, 1988 р.н., в судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Лавренюк Ма-
рини Вікторівни до Шкребляка Юрія Юрійовича про позбавлен-
ня батьківських прав, яке призначене на 01.12.2017 р. о 13.00. 
за адресою: Одеська область, смт Овідіополь, вул. Берегова, 9, 
в приміщенні суду.

У разі неявки відповідача Шкребляка Ю. Ю. в судове засідан-
ня, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Киричено П. Л.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул.  
Д. Галицького, 22, м. Дубно, Рівненської області) викликає в су-
дове засідання на 10 годину 00 хвилин 01 грудня 2017 року як 
відповідача Вишневецького Олександра Миколайовича у цивіль-
ній справі за позовом Якимюк Олени Дмитрівни до Вишневець-
кого Олександра Миколайовича, третя особа: Орган опіки та пі-
клування Дубенської міської ради про позбавлення батьківських 
прав.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Жуковська О. Ю.

У зв’язку з викраденням 
печатки Товариства 
з обмеженою 
відповідальністю 
«ІНСПЕКТРУМ», код за ЄДРПОУ 
41308216, з 28.10.2017 
вважати вказану печатку 
недійсною. 
Зображення відтиску 
печатки додається.

Юридична корпорація «Принцип» (адреса: 04212, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 3, офіс 7, код ЄДРПОУ 

32373007) повідомляє про те, що печатка Юридичної 

корпорації «Принцип», яка 02.08.2017 р. була втрачена 

та про що було дано оголошення в газеті «Урядовий Кур’єр»

 у номері 162 від 01.09.2017, наразі знайдена. У зв’язку 

з вищенаведеним повідомляємо, що вищезазначена печатка 

вважається дійсною з 01.11.2017 p.

У зв’язку з викраденням 
печатки Товариства 
з обмеженою 
відповідальністю 
«ПРОДЖЕКТ СКАН», 
код за ЄДРПОУ 41308237, 
з 28.10.2017 вважати вказану 
печатку недійсною. 
Зображення відтиску 
печатки додається.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фелен-
ка Володимира Вікторовича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О. Б. в підготовче судове 
засідання, що відбудеться 21 листопада 2017 року о 09.30 год. 
в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів в судове засідання Попова Андрія 
Миколайовича, Попова Миколу Васильовича у ци-
вільній справі № 433/1602/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Попова Андрія Миколайо-
вича, Попова Миколи Васильовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 
08.15 годині в приміщенні Троїцького районного су-
ду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Кобеляцький районний суд Полтавської облас-
ті викликає Полішко Любов Миколаївну, 25.05.1963 
р.н., останнє відоме місце проживання: с. Шевченки, 
вул. Молодіжна, 22, Кобеляцького району Полтав-
ської області як відповідачку по цивільній справі за 
позовом Полішка Олександра Івановича до Полішко 
Любові Миколаївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2017 ро-
ку о 08 годині 50 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтав-
ська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу 
буде розглянуто за відсутності відповідачки.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Поліщука Миколу Володимировича по 
цивільній справі за позовом Демченка Антона Ана-
толійовича до Поліщука Миколи Володимировича, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Н.В.П.» 
про стягнення боргу за договором позики.

Остання відома адреса місцезнаходження відпо-
відача Поліщука Миколи Володимировича: м. Київ, 
вул. Преображенська, 22/9, кв. 22.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 31 — 20 лютого 2018 року о 
10 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Макаренко Марину Петрівну, Макаренка Данила 
В’ячеславовича про те, що судове засідання у справі 
за позовом Макаренко В. В. до Макаренко М. П., Ма-
каренко Д.В. про визнання осіб такими, що втрати-
ли право користування житловим приміщенням, від-
будеться у приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під 
головуванням судді Васильченка О. В. 19 лютого 
2018 року о 15 год. 30 хв.

Ваша явка або явка вашого представника 
обов’язкова. Представник повинен мати при собі до-
віреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин справа буде розглянута за вашої відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів в судове засідання Невдахіна Ан-
дрія Павловича, Невдахіну Тетяну Іванівну у цивіль-
ній справі № 433/1564/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Невдахіна Андрія Павлови-
ча, Невдахіної Тетяни Іванівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 
08.10 годині в приміщенні Троїцького районного су-
ду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Черно-
волову Наталію Володимирівну у цивільній справі  
№ 433/1639/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління АТ 
«Ощадбанк» до Черноволової Наталії Володимирів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 
08.30 годині приміщенні Троїцького районного суду 
Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачів по цивіль-
ній справі № 409/2180/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» AT «Ощадбанк» до Бабенка 
Олександра Олександровича та Лебедя Олександра Ми-
колайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29.11.2017 року о 15.00 
год. (резервна дата на 13.12.2017 року на 15.00 год.) в 
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Бабенко Олександр Олек-
сандрович, адреса: вул. Ломоносова, буд. 57, кв. 25,  
м. Лутугине, Луганська область.

Викликається як відповідач Лебедь Олександр Мико-
лайович, адреса: вул. Дружби, буд. 18, кв. 20, м. Лутуги-
не, Луганська область.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто 
за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів в судове засідання Дикого Олек-
сандра Максимовича, Дику Ірину Вікторівну у цивіль-
ній справі № 433/1604/17 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «ПОЗИКА» до Дикого Олександра Максимовича, 
Дикої Ірини Вікторівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.11.2017 року о 
08.50 годині в приміщенні Троїцького районного су-
ду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-

томир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинува-

ченого Літвинова Олега Георгійовича в підготов-

че судове засідання, яке відбудеться 16 листопада 

2017 року о 14 год. 00 хв. в залі суду 2-Б-1, по кри-

мінальному провадженню про обвинувачення Літ-

винова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 

260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду 
Крамаренко А.І. знаходиться цивільна справа № 310/5817/17 
за позовом Пасько Олександри Федорівни до Лютого Ерія 
Олексійовича, третя особа: виконавчий комітет Бердянської 
міської ради Запорізької області про усунення перешкод у 
здійсненні права власності на квартиру.

Розгляд справи призначено на 17 листопада 2017 року на 
14.30 годин в приміщенні Бердянського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, 
Запорізької області, суддя Крамаренко А. І., тел. 3-63-75. Суд 
викликає як відповідача: Лютого Ерія Олексійовича. У разі 
неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в 
ній матеріалами.

Ірпінський міський суд викликає Тацького Олексія Фелік-
совича, останнє відоме місце проживання: Київська область, 
смт Ворзель, вул. Леніна, буд. 54-а, кв. 19 як відповідача по 
справі за позовом ОСББ «Ворзель Парк 1» до Тацького Олек-
сія Феліксовича про стягнення заборгованості по сплаті вне-
ску на утримання будинку та прибудинкової території, в су-
дове засідання, яке відбудеться 29.11.2017 р. о 09 год. 30 хв. 
в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розгляну-
то у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники 
процесу вважаються належним чином повідомленими про 
дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Фурту Михайла Васильовича, останнє відоме місце 
проживання: м. Умань, вул. Комарова, 6, кв. 2, як від-
повідача по цивільній справі за позовом Вигнан А. В. 
до Фурта М. В., Фурта Г. Ю., Артамонова К. В. про 
стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2018 р. о 
12.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Представництво фірми 

«НОРДІК ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» 

(податковий номер: 26333058), яке знаходиться 

за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 25, квартира 

32, повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва 

про реєстрацію, виданого Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, 

дане Свідоцтво вважати недійсним.

Контактний телефон +38050 330-4779.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Фурту Ганну Юхимівну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Умань, вул. Комарова, 6, кв. 2, як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Вигнан А. В. до 
Фурта М. В., Фурта Г. Ю., Артамонова К. В. про стяг-
нення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2018 р. о 
12.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Олександрійський міськрайонний суд Кірово-
градської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олек-
сандрія, Кіровоградська область, електронна адре-
са суду: kovaleva@od.kr.court.gov.ua, суддя Ковальо-
ва О. Б.) повідомляє, що відповідач Корабльова Іри-
на Вахтангівна, 15.05.1965 р.н., викликається на роз-
гляд цивільної справи № 398/2110/17, провадження  
№ 2/398/2057/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Корабльової Ірини Вахтангівни про стягнення за-
боргованості на 08.10 год. 29 листопада 2017 року. У 
разі неявки відповідача до суду буде ухвалено заочне 
рішення в справі у його відсутність.

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 19.09.2017 р. по цивільній справі  
№ 417/4201/17 за позовною заявою Шевченко Окса-
ни Олександрівни до Шевченка Володимира Сергійо-
вича про розірвання шлюбу було ухвалено заочне рі-
шення, позовні вимоги задоволені повністю. (Суддя 
Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.
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ФОТОФАКТ

Ювілейний «Дивосвіт»  
зібрав понад 1500 юних митців

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. Мистецьке 
свято в Запоріжжі організу-
вали департаменти культу-
ри, туризму, національнос-
тей та релігій, освіти і науки, 
обласний методичний центр 
культури і мистецтва та від-
ділення Всеукраїнської на-
ціональної музичної спіл-
ки, громадська організація 
«Світ очима дітей».

Міжнародний благодійний 
фестиваль талантів «Диво-
світ» — культурно-мистець-
кий соціально важливий ін-
теграційний проект, який 
уже 10 років проводять для 
популяризації української 
дитячої й молодіжної куль-
тури на національному і між-
народному рівнях. Цього-
річ «Дивосвіт» зібрав понад 
1500 учасників різних жан-
рів і стилів. До речі, в ньо-
му беруть активну участь ді-

ти з особливими потребами. 
До десятої річниці фестива-
лю громадська організація 
«Світ очима дітей» підготу-
вала випуск першого всеу-
країнського альманаху «Ди-
во-діти — диво України», 
де зібрано твори малень-
ких митців, розповіді про їх-
ні здобутки.

У фестивалі беруть участь 
аматорські та професійні 
вокальні, танцювальні, ін-
струментальні, циркові, те-

атральні колективи й сольні 
виконавці віком понад 3 ро-
ки. Фестивальний конкурс 
проводять у таких номіна-
ціях: солісти, оркестри, хо-
ри. Є також актори театрів, 
зокрема театру моди, читці, 
юні циркові артисти, народ-
ні майстри та композитори. 
А гала-концерт традиційно 
приймає Запорізький  ака-
демічний  обласний україн-
ський  музично-драматич-
ний театр імені В. Г. Магара.

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ФЕСТИВАЛЬ. Непересічна 
культурна подія об’єднала 25 
виконавців закладів естетич-
ного виховання області, сту-
дентів музичних коледжів та 
професійних виконавців-во-
калістів. Українську пісню — 
народну й авторську — кон-

курсанти виконували на висо-
кому рівні, торкаючись струн 
душі. 

Членами журі цьогорічно-
го конкурсу-фестивалю стали 
особливі для Луганщини лю-
ди: заслужена артистка Укра-
їни Анжеліка Рудницька, на-
родна артистка України Світ-
лана Мирвода, заслужений 
діяч мистецтв України, дирек-

тор Сєверодонецького облас-
ного музичного училища Ма-
рина Яворська.

16-річна Орина Радченко, 
якій журі одностайно віддало 
гран-прі, — самородок із се-
лища Новопсков на Луганщи-
ні. Чудове й талановите дівча. 
«Ви б почули, як вона співає 
пісню Олександра Понома-
рьова у своїй версії! Майбут-

ня гордість України», —  ко-
ментує підсумки конкурсу Ан-
желіка Рудницька.

А  на гала-концерті співали 
всі:  учасники, переможці та 
члени журі. Потому  Анжелі-
ка Рудницька з колегами ви-
рушила з концертами у при-
фронтову зону. Співали для 
бійців у Попасній, у Сватово-
му та Кремінній.  

На Луганщині слухали нову українську пісню

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засі-
дання як обвинувачену Геліконову Зою Вікторівну, 20.06.1962 ро-
ку народження, уродженку м. Черкаси, росіянку, громадянку Укра-
їни, зареєстровану за адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29.

Судове засідання відбудеться 13 листопада 2017 року о 15 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, 
каб. 230.

Суддя С.М. Бащенко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну зая-
ву Максіменко В.А. до Тихонова Є.В. про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням.

Відповідач Тихонов Євгеній Володимирович, 16.04.1986 р.н., останнє 
місце реєстрації якого: Донецька область, м. Білозерське, вул. Некрасова, 
2, викликається на 14.11.2017 року о 09.30 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його 
відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

В провадженні Міловського районного суду Луганської області перебуває ци-
вільна справа № 418/792/17 за позовом Краснянської Анни Сергіївни до Маслової 
Римми Йосифівни про визнання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Міловський районний суд Луганської області повідомляє, що відповідачу Мас-
ловій Р.Й. необхідно прибути до суду о 09 годині 00 хвилин 14 листопада 2017 ро-
ку для розгляду справи по суті, у разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки слухання справи буде відкладено до 09 години 
30 хвилин 21 листопада 2017 року. У разі повторної неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними по справі доказами.

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

Суддя С.І. Чехов

ОГОЛОШЕННЯ

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зін-
ченко А.С.) викликає в судове засідання як відповідача Басанцову Марію Ігорів-
ну у справі за позовом Басанцова Іллі Ігоровича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: пр. Київський, буд. 5-б, кв. 99, м. До-
нецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 17 листопада 2017 р. о 13.45 год. (резервна 
дата на 23 листопада 2017 р. о 08.00 год.) за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК 
України, може бути розглянута за його відсутністю.

Суддя А.С. Зінченко

СВОЇХ НЕ  ПОЛИШАЄМО. 
Восьмого листопада в Ки-
єві відбувся зірковий аукці-
он на підтримку українських 
політв’язнів Російської Феде-
рації. Цього дня відзначають 
свій день народження колиш-
ній  та нинішній в’язні Крем-
ля — Геннадій Афанасьєв 
і  Дмитро Штибліков. Саме 
Геннадій Афанасьєв, звіль-
нений торік у червні, а ни-
ні радник міністра закордон-
них справ, України з питань 
політв’язнів став одним з ор-
ганізаторів уже другого тако-
го благодійного заходу. 

В аукціоні взяли участь ко-
лишні політв’язні, волонтери, 
громадські активісти, кияни і 
кримчани, яким не байдужа до-
ля українських бранців Кремля.

Усього було представ-
лено понад сто лотів, біль-
шість з яких  надали відомі 
українські художники і вико-
навці. Серед них різні твор-
чі вироби: картини, вишив-
ка, вироби з бісеру, плас-
тинки, іграшки тощо. Серед 
зіркових — підписана фут-
болка кримськотатарської 
співачки Джамали, альбом 
українського гурту «Ман-
дри», барабанні палички від 
Pianoboy. Також люди по-
змагалися й за найцікавіші 
чи  незвичайні лоти: стілець 
з обличчям Путіна зі старто-
вою ціною 3 тисячі гривень, 
картину, намальовану се-
строю політв’язня Олексан-
дра Кольченка.

Під час заходу вдалося зі-
брати 24 480 гривень. Та, 
сподіваємося, сума істотно 
зросте, коли лоти, які не вда-
лося реалізувати,  надійдуть 
у вільний продаж.

А більшу частину коштів, 
за задумом організаторів, 
буде використано для допо-
моги  новому бранцеві Крем-
ля Олександрові  Шумкову.
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