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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АЛЕКСАНДР ХУГ:
«Насильства стає більше,  
а мінських домовленостей 

дотримуються 
менше. Після 3,5 року 

ми віддалилися від 
врегулювання конфлікту 

більше, ніж будь-коли».

США допоможуть  
із кібербезпекою

ПАРТНЕРСТВО. Комітет у закордонних справах Палати пред-
ставників США підготував законопроект щодо співпраці з Укра-
їною в галузі кібербезпеки, який серед іншого має на меті змен-
шити залежність України від російських технологій. Конгресме-
ни рекомендують до схвалення проект закону, який встановлює 
співпрацю з Україною з питань кібербезпеки. Про це повідомило 
Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

Ідеться про встановлення найсучасніших безпекових онов-
лень на комп’ютерах органів державної влади, а також на сис-
темах, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструкту-
ри України, «зменшення залежності України від російських тех-
нологій» та залучення українських фахівців до міжнародних про-
грам обміну досвідом у галузі інформаційної та кібербезпеки.

«У документі підтверджено відданість Сполучених Штатів 
Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Бу-
дапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці 
співпраці нашої держави з НАТО», — зазначили українські ди-
пломати.

19 млрд м3

вітчизняного природного газу видобуто 
за 11 місяців року. Це на 2,7% більше, 

ніж торік за аналогічний період
ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я. 23% українців не звертаються  
до медзакладу в разі травми чи хвороби

Чому не йдемо до лікаря? 

Перший заступник голови СММ ОБСЄ про перешкоди  
з боку бойовиків, які не хочуть миру на Донбасі 
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Учора розпочав роботу 
новий Верховний Суд. 
Наріжним каменем 
його діяльності має стати 
професійність і незалежність

АКЦЕНТ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, 
передбачених Державному агентству 
автомобільних доріг на 2017 рік»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання на 09.00 годину 22 грудня 2017 року до суду (Запорізька область, м. 
Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. №10) Єрмолаєву Віру Олександрівну, 
03.06.1975 р.н., яка зареєстрована за адресою: Донецька область, Старобе-
шівський район, с. Мар’янівка, вул. Шевченка, буд. 27, як відповідачку в ци-
вільній справі №328/3195/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Єрмолаєвої Віри Олександрівни про стягнення за-
боргованості. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в її 
відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як відповідача Лазарєва 
Олександра Володимировича у цивільній справі за позовом Департаменту 
соціального захисту населення Сумської міської ради до Лазарєва Олексан-
дра Володимировича про стягнення тимчасової державної допомоги в су-
дове засідання, яке відбудеться 19.12.2017 року о 08.30 годині за адресою: 
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал № 16. У разі неприбуття в судове за-
сідання відповідача суд може ухвалити рішенні на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя М. М. Косолап

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Чернікова Сергія Віталійовича як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 426/18145/17 за позовною заявою Чернікової Олени 
Євгенівни до Чернікова Сергія Віталійовича про розірвання шлюбу на 
19 грудня 2017 року о 09.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає в су-

дове засідання Волошина Івана Анатолійовича за позовом 

Волошиної Ольги Іллівни до Волошина Івана Анатолійови-

ча про розірвання шлюбу, що відбудеться 21.12.2017 р. о 

10 год. 00 хв. у приміщенні Жовтневого районного суду м. 

Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олек-

сандрівська, 6, каб. №25.

Суддя Світлицька В. М.

Повістка про виклик відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., зареєстрованій за 

адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 
31, тимчасово проживала за адресою: м.Одеса, вул..Затонського, 24/3, кв.126 
необхідно з’явитися в судові засідання, які відбудуться 20 грудня 2017 року о 
10 годині 30 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський 
районний суд м.Одеси,  зал судових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України».

Суддя В. М. Коваленко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає 
як боржника — Сагадінас Олександра в судове засідання, яке відбудеться 
21.12.2017 року о 14.30 годині в приміщенні Білгород-Дністровського міськ-
районного суду за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, 
вул. Військової слави, 27 (зал судових засідань № 23) по заяві №495/6390/14-ц 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та 
Гарантія» про заміну сторони у справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Са-
гадінас Олександра про стягнення суми заборгованості за кредитним догово-
ром.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя В. В. Мишко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 грудня 2017 р. № 961 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882 «Про 

реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму форму-
вання та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипло-
матичної служби, направленим у довготермінове відрядження» (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 89, ст. 2966; 2017 р., № 31, ст. 947) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 грудня 2017 р. № 961

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882

1. В абзаці шостому пункту 5 постанови слова «розташування житла» замінити 
словом «коригування».

2. У пункті 8 Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в інозем-
ній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відря-
дження, затвердженого зазначеною постановою:

1) в абзаці другому цифри «0,8» замінити цифрами «0,4»;
2) в абзацах другому і третьому слова «розташування житла» замінити словом 

«коригування».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 грудня 2017 р. № 969 
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня  2008 р. 

№ 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на 
окремі види алкогольних напоїв» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2827; 
2011 р., № 99, ст. 3608; 2017 р., № 71, ст. 2160) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 грудня 2017 р. № 969
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 жовтня 2008 р. № 957

1. У графі «Опис товару»:
1) слова і цифру «Сидр і перрі (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л» 

замінити словами і цифрою «Сидр і перрі (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л»;
2) слова і цифри «Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті при-

родного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з 
вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у скля-
ній тарі місткістю 1 л» замінити словами і цифрами «Тільки зброджені напої, одер-
жані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних 
та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць 
(без додання спирту) у тарі місткістю 1 л».

2. У примітках до додатка:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горіл-

ки та лікеро-горілчаних виробів, віскі, рому та інших спиртових дистилятів та спирт-
них напоїв, одержаних шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової трости-
ни, джину та ялівцевої настоянки, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чо-
тири зірочки, коньяку (бренді) п’ять зірочок, інших спиртових дистилятів та спирто-
вих напоїв, в тому числі бренді ординарного, горілки виноградної, інших зброджених 
напоїв, сумішей із зброджених напоїв та сумішей зброджених напоїв з безалкоголь-
ними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток 
відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і міст-
кості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків.»;

2) у пункті 2 слово «тарі» замінити словами «у скляній та іншій тарі»;
3) доповнити примітки пунктом 3 такого змісту:
«3. Мінімальна роздрібна ціна на сидр і перрі (без додавання спирту), збродже-

ні напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фрук-
тових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка 
об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю менш як 1 літр та більш як 
1 літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.».

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

14.09.2017 Київ  № 1116

Про затвердження Змін до Примірного договору 
купівлі-продажу електроенергії між оптовим 

постачальником електричної енергії (Державним 
підприємством «Енергоринок») та постачальником 

електроенергії за регульованим тарифом
Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» та статті 

17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між 
оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енерго-
ринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом, схваленого по-
становою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 травня 
2006 року № 577, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг  

14.09.2017 №  1116 

Зміни 
до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим 

постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») 
та постачальником електроенергії за регульованим тарифом

1. В абзаці третьому розділу 1 слова «Національною комісією регулювання елек-
троенергетики (далі — НКРЕ)» замінити словами «Національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — 
НКРЕКП)».

2. У розділі 6:
1)  абзац перший підпункту 6.3.2 пункту 6.3 викласти в такій редакції:
«6.3.2. У випадку нездійснення ЕК доплати згідно з п. 6.3.1 цього Договору ДПЕ 

через 3 банківські дні нараховує ЕК пеню в розмірі 1/365 подвійної облікової ставки 
НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожен день прострочення пла-
тежу та виставляє ЕК вимогу про сплату пені. Пеня нараховується до 19-го (включ-
но) числа місяця, наступного за розрахунковим. Пеня повинна бути сплачена в тер-
мін не більший 3-х банківських днів з моменту отримання ЕК письмового повідо-
млення від ДПЕ.»;

2) пункт 6.19 викласти в такій редакції:
«6.19. У випадку нездійснення ЕК оплати згідно з п. 6.14 цього Договору ДПЕ з 

4-го банківського дня після закінчення відповідного етапу нараховує ЕК пеню в роз-
мірі 1/365 подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховуєть-
ся пеня, за кожен день прострочення та виставляє ЕК вимогу про сплату пені. Пеня 
нараховується до 19-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим. Пеня 
повинна бути сплачена в термін не більший 3-х банківських днів з моменту отриман-
ня ЕК письмового повідомлення від ДПЕ.»;

3) доповнити пунктом 6.22 в такій редакції:
«6.22. ЕК за інформацією, яка надається ДПЕ за результатами щоденних розра-

хунків, зобов’язується протягом 3-х банківських днів здійснити доплату повної роз-
рахункової вартості фактичного обсягу електричної енергії, що куплена ЕК у ДПЕ:

за 10 діб розрахункового місяця, починаючи з першого банківського дня, що слі-
дує за 10 числом розрахункового місяця;

за 20 діб розрахункового місяця, починаючи з першого банківського дня, що слі-
дує за 20 числом розрахункового місяця.

У разі нездійснення ЕК доплати ДПЕ надає інформацію до НКРЕКП, за результата-
ми розгляду якої НКРЕКП приймає відповідну постанову.».

3. У розділі 7:
1) у підпунктах 7.3.2 та 7.3.5 пункту 7.3 слова «має право нарахувати» замінити 

словами «нараховує»;
2) у підпункті 7.3.6 пункту 7.3 слова «має право виставити вимогу ЕК про сплату 

штрафу» замінити словами «нараховує та виставляє ЕК штраф»;
3) абзац перший підпункту 7.4.4 пункту 7.4 викласти в такій редакції:
«7.4.4. У разі відхилення фактичного обсягу купівлі електричної енергії ЕК за роз-

рахунковий місяць від замовленого (відповідно до повідомлення на замовлений мі-
сячний обсяг купівлі електроенергії згідно з п. 4.1.1 цього Договору з урахуванням 
п. 4.15 цього Договору) на величину, що перевищує 5 %, ДПЕ нараховує ЕК штраф 
у розмірі 3 % від вартості різниці між фактичним та замовленим обсягом електрич-
ної енергії.».

4. У тексті абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».
5. У пунктах 4.5, 4.6, 4.7 розділу 4, пункті 5.2 розділу 5 та в розділі 13 слова «енер-

госистему» та «енергосистемою» виключити.
6. У додатках 1 та 5 абревіатуру «ЕС» виключити.

Начальник Управління енергоринку Ю. Власенко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

14.09.2017 Київ № 1117 

Про затвердження Змін до Порядку визначення 
відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників 

електричної енергії за регульованим тарифом 
та на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання оптового постачальника електричної енергії
Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику», статті 

17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг», Положення про порядок проведен-
ня розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 липня 2000 року № 1136, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахун-
ки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний ра-
хунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної 
енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 року за № 1168/23700, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр». 

Голова НКРЕКП Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг  

14.09.2017 № 1117
Зміни  

до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників 
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок 

із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії 
1. Абзац другий пункту 2.7 розділу II виключити. 
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим та третім. 
2. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Порядок встановлення/відновлення 100 %-го нормативу відрахувань  
коштів на поточний рахунок ПРТ

3.1. ПРТ для встановлення/відновлення 100 %-го нормативу відрахувань коштів 
на його поточний рахунок подає до НКРЕКП такі документи:

письмове підтвердження ДП «Енергоринок» за підписами директора (заступника 
директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості ПРТ 
перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію;

письмове підтвердження ДП «Енергоринок» за підписами директора (заступника 
директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості за 
договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок»;

письмове звернення ПРТ щодо встановлення 100 %-го нормативу відрахувань ко-
штів на його поточний рахунок.».

3. Після розділу III доповнити новим розділом IV такого змісту:
«IV. Порядок коригування (зменшення) нормативів відрахувань коштів  

на поточний рахунок ПРТ
4.1. НКРЕКП може коригувати (зменшувати, у тому числі до нульового рівня) нор-

матив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (які перебувають на 100 %-му 
нормативі відрахувань коштів) за таких умов: 

1) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником дирек-
тора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП, у разі 
якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ПРТ за купо-
вану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням непроведених у попередньому розра-
хунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо ком-
пенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення) ста-
новила менше 100 %-ї вартості електроенергії попереднього розрахункового місяця, 
норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ встановлюється у розмірі, який 
розраховано відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Порядку за формулою 2.

При цьому у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, 
оплата ПРТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням непроведених у по-
передньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів 
України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає 
населення) становила 100 %-у вартість електроенергії попереднього розрахункового 
місяця, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ залишається 100 %-им 
із додатковим щодобовим рівномірним утриманням суми коштів непроведених у по-
передньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів 
України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає 
населення, яка розраховується згідно з розділом VII цього Порядку;

2) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником дирек-
тора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП, у разі ви-
никнення простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної 
енергії за куповану електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації забор-
гованості між ПРТ та ДП «Енергоринок», норматив відрахувань коштів на поточний раху-
нок ПРТ встановлюється у розмірі, який розраховано відповідно до пункту 5.1 розділу V 
цього Порядку за формулою 2, та сума заборгованості додатково утримується з поточно-
го рахунка ПРТ рівномірними щодобовими сумами згідно з розділом VII цього Порядку;

3) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником ди-
ректора) та головним бухгалтером, яка надається в одноденний строк до НКРЕКП, у 
разі несплати протягом 3-х банківських днів, що слідують після 10 та 20 числа роз-
рахункового місяця, повної розрахункової вартості фактичного обсягу електричної 
енергії, купленої ПРТ у ДП «Енергоринок» за 10 та 20 діб відповідно, така сума ко-
штів додатково утримується з поточного рахунка ПРТ рівномірними щодобовими су-
мами згідно з розділом VII цього Порядку; 

4) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної 
енергії України відповідно до щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі неналежного 
виконання фінансових зобов’язань ПРТ за куповану електричну енергію (коригуван-
ня суми заборгованості здійснюється згідно з розділом VII цього Порядку);

5) у разі відсутності у НКРЕКП інформації від ДП «Енергоринок» згідно з підпунк-
тами 1 — 4 цього пункту норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ вста-
новлюється на нульовому рівні;

6) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів 
на його поточний рахунок.

4.2. НКРЕКП може коригувати (зменшувати, у тому числі до нульового рівня) нор-
матив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (які перебувають на розрахунко-
вому нормативі, розрахованому відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Порядку за 
формулою 2) на таких підставах:

1) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником ди-
ректора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП, у 
разі виникнення простроченої неврегульованої заборгованості ПРТ перед оптовим 
постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію, у тому числі за 
договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок», така сума 
заборгованості додатково утримується з поточного рахунка ПРТ рівномірними щодо-
бовими сумами згідно з розділом VII цього Порядку;

2) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником ди-
ректора) та головним бухгалтером, яка надається в одноденний строк до НКРЕКП, у 
разі несплати протягом 3-х банківських днів, що слідують після 10 та 20 числа роз-
рахункового місяця, повної розрахункової вартості фактичного обсягу електричної 
енергії, купленої ПРТ у ДП «Енергоринок» за 10 та 20 діб відповідно (коригування су-
ми заборгованості здійснюється згідно з розділом VII цього Порядку);

3) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної 
енергії України відповідно до щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі неналежного 
виконання фінансових зобов’язань ПРТ за куповану електричну енергію (коригуван-
ня суми заборгованості здійснюється згідно з розділом VII цього Порядку);

4) у разі відсутності у НКРЕКП інформації від ДП «Енергоринок» згідно з підпунк-
тами 1 — 3 цього пункту норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ вста-
новлюється на нульовому рівні;

5) у разі зміни тарифів на передачу та/або на постачання електричної енергії та/
або роздрібного тарифу протягом розрахункового місяця;

6) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів 
на його поточний рахунок.».

У зв’язку з цим розділи IV — VII вважати відповідно розділами V — VIII.
4. Абзац п’ятий пункту 6.1 розділу VI виключити.
5. У розділі VII:
в абзаці третьому пункту 7.1 слова та цифри «пунктом 3.2 розділу ІІІ» замінити 

словами та цифрами «абзацом другим підпункту 1 пункту 4.1, підпунктами 2 — 4 
пункту 4.1 та підпунктами 1 — 3 пункту 4.2 розділу IV»;

в абзаці шостому пункту 7.2 слова та цифри «пунктом 3.2 розділу ІІІ» замінити 
словами та цифрами «абзацом другим підпункту 1 пункту 4.1, підпунктами 2 — 4 
пункту 4.1 та підпунктами 1 — 3 пункту 4.2 розділу IV».

Начальник Управління енергоринку Ю. Власенко
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Приморський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання на 21 грудня 2017 ро-
ку о 09.30 годині (резервна дата 28 грудня 2017 ро-
ку о 09.30 годині) за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як відповідачку 
Тараненко Тетяну Володимирівну в цивільній справі 
№ 326/1609/17р (провадження № 2/326/548/2017) за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Тараненко Тетяни Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на 
вказані дату та час, справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Суддя Д. О. Каряка

Новозаводський районний суд м.Чернігова (адреса су-
ду: 14000, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Мстиславська, 
17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 18.12.2017 о 09:00 до Заровський Олександр Ві-
талійович (останнє відоме місце реєстрації: 14000, Чернігів-
ська обл., м. Чернігів, вул. Стаханівців, буд. 7а, кв. 11) справа  
№ 751/5976/17, суддя Горбенко Н. О.

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

Київський районний суд м. Одеси викликає відпо-
відачів: Лекарєву Людмилу Дмитрівну, Умецьку Оль-
гу Анатоліївну по справі №520/6659/17 за позовом 
Назаряна Гаріка Альбертовича до Лекарєвої Люд-
мили Дмитрівни, Умецької Ольги Анатоліївни, третя 
особа: Одеська товарна біржа, про визнання догово-
ру купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 21.12.2017 р. о 10 
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької 
обл. (адреса суду: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, 29) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться  21.12.2017 о 13:00 до 
Соловйова Тетяна Сергіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 32394, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,  
с. Врублівці, вул. Леніна, буд, 8) справа № 676/5545/17,  
суддя Семенюк В. В.

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

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської об-
ласті (адреса суду: 27500, Кіровоградська обл., м. Світло-
водськ, вул. Приморська, 48) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться  19.12.2017 о 10:00 до 
Кризиль Галина Георгіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
27519, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Павлівка) 
справа № 401/2520/17, суддя Баранець А. М.

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

Київський районний суд м. Одеси (адреса суду: 65080, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Варненська, 3-б) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  21.12.2017 
о 10:10 до Семенов Олексій Олексійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 65121, Одеська обл., м. Одеса, вул. Жукова, 
буд. 32, кв. 135) справа № 520/11895/17, суддя Пучкова I. 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.

Котелевський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 38600, Полтавська обл., смт Котельва, вул. Жовтнева, 
235) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться   20.12.2017 о 10:00 до Севідов Сергій Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 38600, Полтавська обл., 
смт. Котельва, вул. Берегова, буд. 41) справа № 535/1062/17, 
суддя Мальцев С. 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.

Кролевецький районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Франка, 13) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  19.12.2017 об 11:00 до Пузій Лариса Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41300, Сумська обл., м. Кроле-
вець, вул. Ворошилова, буд. 35) справа № 579/1213/17,  
суддя Моргун 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.

Козельщинський районний суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39100, Полтавська обл., смт Козельщина, вул. Радян-
ська, 75/15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  20.12.2017 об 11:00 до Коротченко Ар-
тур Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 39100, 
Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Островського, буд. 
21, кв. 7) справа № 533/1148/17, суддя Лизенко 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.

Великописарівський районний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 42800, Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Ярос-
лава Мудрого, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 19.12.2017 о 09:00 до Мироненко Ві-
талій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 42800, 
Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Московська, буд. 
113) справа № 575/1280/17, суддя Савєльєва А. 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.

Хорольський районний суд Полтавської обл. (адреса су-
ду: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Карла Маркса, 
82) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 21.12.2017 о 08:00 до Пунько Олександр Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37800, Полтавська обл.,  
м. Хорол, вул. Карла Маркса, буд. 64) справа № 548/1475/17, 
суддя Миркушіна Н. С.

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

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропе-
тровська (адреса суду: 49072, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, вул. Новоселівська, 9) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  20.12.2017 о 16:30 до Савчен-
ко Андріан Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
49087, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маріуполь-
ська, буд. 3) справа № 199/6241/17, суддя Якименко Л. Г.

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.

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

Дзержинський міський суд Донецької обл. (адреса су-
ду: 85203, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

19.12.2017 о 10:15 до Пауков Сергій Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85280, Донецька обл., 
Торецька міська рада, смт Північне (Кірове), вул. Пар-
тизанська, буд. 5, кв. 6) справа № 225/5584/17, суддя  
Скиба М. М.

19.12.2017 о 10:30 до Щитов Олександр Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85281, Донецька обл., 
м. Торецьк, с. Північне (Кірове), вул. Соцмістечко, буд. 
103) справа № 225/5604/17, суддя Скиба М. М.

10.01.2018 об 11:00 до Романішко Дмитро Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85280, Донецька обл., 
Торецька міська рада, смт Північне (Кірове), вул. Юності, 
буд. 15, кв. 34) справа № 225/5773/17, суддя Скиба М. М.

10.01.2018 о 10:30 до Сєриков В’ячеслав Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85281, Донецька обл., 
Торецька міська рада, смт Північне (Кірове), вул. Юності, 
буд. 10, кв. 50) справа № 225/5774/17, суддя Скиба М. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та 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 проведення судового засідання.

Голованівський районний суд Кіровоградської 
обл. (адреса суду: 26500, Кіровоградська обл., смт 
Голованівськ, вул. Леніна, 18) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.12.2017 о 13:15 до Голобородько Сергій Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 26523, Кіро-
воградська обл., с. Полонисте, вул. Козацька, буд. 3) 
справа № 386/1067/17, суддя Шкамерда К. С.

21.12.2017 о 09:30 до Шклярук Олександр Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 26500, Кі-
ровоградська обл., Голованівський р-н, с. Перего-
нівка, вул. Кірова, буд. 41) справа № 386/1056/17,  
суддя Шкамерда К. С.

26.12.2017 о 08:00 до Проценко Тетяна Анатолі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 26528, Кіро-
воградська обл., Голованівський р-н, с. Олексан-
дрівка, вул. Чкалова, буд. 58) справа № 386/629/17,  
суддя Гарбуз О. С.

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.

Хмельницький міськрайонний суд (адреса суду: 29000, 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, Театральна, 54) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 19.12.2017 о 17:40 до Філіпчук Ігор Павлович (останнє 
відоме місце реєстрації: 31354, Хмельницька обл., Хмель-
ницький р-н, с. Немичинці, вул. Чапаєва, буд. 6) справа  
№ 686/19864/17, суддя Козак 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.

Першотравенський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52037, Дніпропетровська обл., м. Першо-
травенськ, вул. Леніна, 16) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  18.12.2017 о 09:30 
до Магамадов Чингіс Гусейнович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,  
вул. Гагаріна, буд. 7, кв. 33) справа № 186/1440/17, суддя 
Кривошея С. С.

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

Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Хар-
ківська, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 19.12.2017 о 10:00 до Мартинюк Тетяна 
Олегiвна (останнє відоме місце реєстрації: 21000, Вiнницька 
обл., м. Вiнниця, вул. Космонавтiв, буд. 39, кв. 130) справа  
№ 22-ц/774/84/17, суддя Красвітна Т. 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.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської об-
ласті (адреса суду: 27500, Кіровоградська обл., м. Світло-
водськ, вул. Приморська, 48) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 18.12.2017 о 09:00 до Ба-
зик Олександр Андрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
27540, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Миронів-
ка) справа № 401/2240/17, суддя Баранець А. М.

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

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адре-
са: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викликає в судо-
ве засідання, що відбудеться 22 грудня 2017 року о 12.45 
год. Рябчука Максима Олександровича, місце проживання: 
м. Нетішин, вул. Набережна, 1, кв. 138, як відповідача у спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Хмельницького об-
ласного управління до Рябчука Максима Олександровича  
про стягнення заборгованості (головуючий у справі суддя 
Стасюк Р. М.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута на 
підставі наявних у ній доказів.

Личаківська районна адміністрація, як Орган опіки 
та піклування, повідомляє Хміля Дмитра Валерійовича, 
08.10.1974 р.н., про засідання комісії з питань захисту прав 
дитини, що відбудеться 21.12.2017 р. о 14.30 год. у примі-
щенні адміністрації за адресою: м. Львів, вул. К.Левицького, 
67, каб. № 302, на якому буде слухатися питання про доціль-
ність позбавлення вас батьківських прав, відносно доньки 
Хміль Анни Дмитрівни, 2005 р.н.

У випадку неявки рішення буде прийнято без вашої участі.
Суддя І. Лозинський

Болехівський міський суд Івано-Франківської області ви-
кликає відповідача Минда Сергія Васильовича, який прожи-
ває в с. Біласовиця Воловецького району Закарпатської об-
ласті, для явки в судові засідання по цивільних справах за 
позовами Минда Любові  Іванівни до Минда Сергія Васильо-
вича про розірвання шлюбу та зміну розміру аліментів, які 
відбудуться 22 грудня 2017 року о 13 год. 00 хв. та о 14 год. 
00 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Коновальця, 34а, Івано-
Франківської області.

Суддя Головенко О. С.

Втрачені договори купівлі-
продажу від 01.12.2015 року, 
реєстраційні номери 4995 та 
4996, зареєстровані приват-
ним нотаріусом Герасимен-
ко Наталією Миколаївною 
на будівлі, розташовані за 
адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вулиця Артема, 
будинок № 125, які належать 
Гумуржі Ірині Трифонівні, 
вважати недійсними.

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 58000, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд.105) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.12.2017 о 10:00 до Бабійчук Валентина Іванівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Сагайдачного, буд. 67, кв. 6) 
справа № 725/3756/17, суддя Скуляк І. А.

27.12.2017 о 10:40 до Дідек Олександра Геннадіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Шкільна, буд. 18, кв. 4) справа 
№ 725/4431/17, суддя Стоцька Л. А.

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

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Зайчука 
Сергія Володимировича, 09.11.1964 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: с. Іванівка, вул. Шевченка, 24, Кобеляцького району Полтавської 
області, як відповідача по цивільній справі за позовом УПСЗН Горіш-
ньоплавнівської міської ради Полтавської області про стягнення суми 
виплаченої тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2017 року об 11 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 
16/25, Полтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за 
відсутності відповідача. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Міловський районний суд Луганської області повідомляє Кузьменка 
Олексія Миколайовича, Хлудєєва Сергія Костянтиновича, що у попере-
дньому судовому засіданні 12 грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, 
було винесено ухвалу про призначення до відкритого судового засідан-
ня цивільну справу №418/805/17 за позовом Семененко Лідії Петрівни 
до Кузьменка Олексія Миколайовича, Хлудєєва Сергія Костянтинови-
ча про визнання особи такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням, у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість міся-
ців без поважних причин, на 09 годину 30 хвилин 21 грудня 2017 року. 
У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення при-
чин неявки, справу буде відкладено на 09 годину 30 хвилин 27 грудня 
2017 року та буде винесено заочне рішення у вашу відсутність за наяв-
ними по справі доказами.

Суддя С. І. Чехов

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповіда-
ча Лопес Геннадія Ігнасьовича, 06.06.1951 року народження, був заре-
єстрований за адресою: 70510, Запорізька область, Оріхівський район,  
с. Новотавричеське, вул. Шкільна, 21, у судове засідання по цивільній справі  
№ 323/2170/17 (2/323/1040/17) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Лопес Геннадія Ігнасьовича про стяг-
нення заборгованості під головуванням судді Плечищевої О. В., кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 19 грудня 2017 року о 08.30 
годині в приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
Травнева, 23 (каб. № 12).

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду спра-
ву може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних 
чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Антонєнкова Олександра Сергійовича, для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом на здійснення спеціального судового про-
вадження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Анто-
нєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 21.12.2017 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за: адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Бойченко С. О. до 
Вугледарської міської ради, треті особи: Державний нотаріус Вугледар-
ської державної нотаріальної контори, Бойченко І. В., про визнання пра-
ва власності в порядку спадкування.

Третя особа по справі: Бойченко Ірина Володимирівна, 19.10.1967 
року народження, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,  
м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 205, кв. 10.

Справу призначено до розгляду на 16.30 годину 20 грудня 2017 року.
Третій особі пропонується надати свої пояснення або заперечення 

щодо позову та докази. У випадку неприбуття, третя особа повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа може бути розгляну-
та в її відсутність.

Суддя Дочинець С. І.
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Ковпаківський районний суд м. Суми (адреса суду: 
40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

 20.12.2017 о 16:30 до Шкурат Едуард Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40032, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 33, кв. 30) 
справа № 592/2065/17, суддя Труханова Л. М.

21.12.2017 о 15:40 до Смолій Руслан Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 18005, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Зв’язківців, буд. 46) справа  
№ 592/13482/17, суддя Труханова Л. М.

22.12.2017 о 10:00 до Пащенко Тетяна Яношів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 40010, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Червонопрапорна, буд. 63а) спра-
ва № 592/13424/17, суддя Труханова Л. 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.

Високопільський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74000, Херсонська обл., смт Високо-
пілля, вул. Червоноармійська,104) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.12.2017 об 11:00 до Вурсова Магдалина Ана-
толіївна (останнє відоме місце реєстрації: 74000,  
Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Садова, буд. 
89) справа № 652/526/17, суддя Дригваль В. М.

27.12.2017 о 10:30 до Осадчук Антон Сергі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 74049,  
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Миколаївка, 
вул. Солов’їна, буд. 24) справа № 652/655/17, суддя  
Дамчук О. О.

20.12.2017 о 10:30 до Жирок Павло Ігоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74014,  
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Новобрат-
ське, вул. Шевченка, буд. 28) справа № 652/514/17,  
суддя Дригваль 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.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 15300, м. Корюківка, вул. Шевченка, 
66, Чернiгiвська обл.) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

20.12.2017 о 08:30 до Кучеренко Роман Леонідо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 15350, Чернігів-
ська обл., Корюківський р-н, с. Тютюнниця, вул. Бог-
дана Хмельницького, буд. 43) справа № 736/1432/17, 
суддя Чурупченко М. І.

20.12.2017 о 08:50 до Зборщик Роман Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 15331, Чер-
нігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми, вул. 
Червоноармійська, буд. 22) справа № 736/1509/17,  
суддя Чурупченко М. І.

26.12.2017 о 08:00 до Короткова Алла Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 15300, Чернігів-
ська обл., м. Корюківка, вул. Франка, буд. 17) справа 
№ 736/1428/17, суддя Чурупченко М. 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.

Горностаївський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74600, Херсонська обл., смт Горностаївка, 
вул. Торгова, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

20.12.2017 о 09:00 до Ткачук Ірина Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74600, Херсонська обл., смт 
Горностаївка, вул. Першотравнева, буд. 190) справа  
№ 655/746/17, суддя Посунько Г. А.

11.01.2018 о 09:00 до Цикул Василь Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74601, Херсонська 
обл., смт Горностаївка, вул. Жовтнева, буд. 54) справа  
№ 655/777/17, суддя Посунько Г. А.

11.01.2018 о 09:00 до Колдун Анатолій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74631, Херсонська 
обл., Горностаївський р-н, с. Велика Благовіщенка,  
вул. Іванівська, буд. 24) справа № 655/775/17, суддя  
Посунько Г. А.

11.01.2018 о 09:00 до Колдун Іван Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74631, Херсонська обл., 
Горностаївський р-н., с. Велика Благовіщенка, вул. 
Івановського, буд. 31) справа № 655/779/17, суддя  
Посунько Г. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та 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 проведення судового засідання.

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53600, Дніпропетровська обл., смт. Покровське, вул. 
К. Маркса, 134) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

21.12.2017 об 11:30 до Горб Оксана Леонідівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 53600, Дніпропетровська обл., По-
кровський р-н, с. Олексіївка, вул. Степова, буд. 18) справа  
№ 189/1380/17, суддя Пустовар О. С.

21.12.2017 о 08:45 до Мицик Сергій Вікторович (останнє 
відоме місце реєстрації: 53610, Дніпропетровська обл., По-
кровський р-н, с. Просяне, вул. Крупської, буд. 13) справа  
№ 189/1465/17, суддя Пустовар О. С.

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

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т Незалежності, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

20.12.2017 об 11:30 до Бойчук Олександр Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельниць-
ка обл., м. Нетішин, вул. Михайлова, буд. 14, кв. 25) справа  
№ 679/1375/17, суддя Стасюк Р. М.

10.01.2018 о 14:00 до Поліщук Андрій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., 
м. Нетішин, вул. Снігурі, буд. 71) справа № 679/1364/16-ц, 
суддя Базарник Б. 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.

Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська (адреса 
суду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект іме-
ні газети «Правда», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

19.12.2017 о 12:30 до Бобров Микола Григорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпро, вул.  Бєлінського, буд. 33а) справа № 202/2129/17, 
суддя Зосименко С. Г.

26.12.2017 об 11:30 до Колодій Катерина Олександрiвна 
(останнє відоме місце реєстрації: 64600, Харківська обл.,  
м. Лозова, М-н.  5,  буд. 30, кв. 10) справа № 202/1795/14-ц, 
суддя Слюсар Л. 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.

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 судо-
ве засідання, яке відбудеться:

21.12.2017 о 10:00 до Антипчук Тетяна Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 12070, Житомирська обл., 
Пулинський р-н, с. Буряківка, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 
13) справа № 292/987/17, суддя Гуц О. В.

21.12.2017 о 10:30 до Пучков Михайло Іванович (останнє 
відоме місце реєстрації: 12004, Житомирська обл., смт Пу-
лини, вул. 70-річчя Жовтня, буд. 56) справа № 292/984/17, 
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.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса 
суду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

26.12.2017 о 12:00 до Зіборов В’ячеслав Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 64703, Харківська обл.,  
м. Харків, вул. Душкіна (Тухачевського), буд. 6, кв. 8) справа 
№ 644/3634/17, суддя Матвієвська Г. В.

19.12.2017 о 09:30 до Цигульова Ольга Семенівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 61007, Харківська обл., м. Хар-
ків, вул. Миру, буд. 102) справа № 644/7080/17, суддя  
Бугера 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.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, 
вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

19.12.2017 о 14:00 до Головатенко Сергій Павло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74200, Херсонська 
обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 18) справа  
№ 660/1034/17, суддя Каневський В. О.

20.12.2017 о 10:30 до Мельничук Роман Юрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74232, Херсонська обл., Новово-
ронцовський р-н, с. Гаврилівка, пр. Кооперативний, буд. 2) 
справа № 660/973/17, суддя Гончаренко 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.

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

19.12.2017 о 08:45 до Якуба Артем Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92702, Луганська 
обл., м. Старобільськ, вул. Булавіна, буд. 10) справа 
№ 431/4773/17, суддя Пелих О. О.

19.12.2017 о 08:15 до Бабічева Галина Олексіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92732, Луганська 
обл., Старобільський р-н, c. Садки, вул. Котовсько-
го, буд. 13) справа № 431/4299/17, суддя Пелих О. О.

20.12.2017 о 09:15 до Шайнога Леонід Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92701, Луганська 
обл., м. Старобільськ, вул. Красна, буд. 6) справа  
№ 431/4596/17, суддя Пелих О. О.

20.12.2017 о 09:00 до Бахтин Наталія Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92723, Луганська 
обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка, вул. Шкіль-
на, буд. 24) справа № 431/4310/17, суддя Пелих О. О.

20.12.2017 о 09:00 до Нікіфоров Артем Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92723, Луганська 
обл., Старобільський р-н, с. Підгорівка, вул. Леніна, 
буд. 18) справа № 431/4614/17, суддя Пелих О. 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.

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу (адреса суду: 
50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Груні Ро-
манової, 6-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

19.12.2017 об 11:20 до Горбачова Альона Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, буд. 47, кв. 112) справа  
№ 213/2614/17, суддя Попов В. В.

19.12.2017 об 11:40 до Мельніков Віктор Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 50102, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Недєліна, буд. 28, кв. 56) справа  
№ 213/2610/17, суддя Попов В. В.

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

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 
25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

21.12.2017 о 09:40 до Онищенко Сергій Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08550, Київська обл., Фастів-
ський р-н, с. Кожанка, вул. Шевченка, буд. 144а) справа  
№ 381/4112/17, суддя Осаулова Н. А.

21.12.2017 о 13:45 до Вангородська Наталія Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 08500, Київська обл.,  
м. Фастів, вул. К. Маркса, буд. 10) справа № 381/4154/17, 
суддя Осаулова Н. А.

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.

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

21.12.2017 о 09:00 до Лапа Володимир Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 14029, Чернігівська обл., 
Бахмацький р-н, с. Бахмач, вул. Лермонтова, буд. 38, кв. 4) 
справа № 728/2253/17, суддя Глушко О. І.

28.12.2017 о 08:00 до Акубардія Бадрі Рабоєвич (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16500, Чернігівська обл., м. Бах-
мач, вул. Петровського, буд. 4а) справа № 728/2220/17,  
суддя Глушко О. І.

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

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

19.12.2017 о 09:00 до Мірзабєков Ашот Зіноверович 
(останнє відоме місце реєстрації: 72319, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Свердлова, буд. 127, кв. 4) справа  
№ 320/6311/17, суддя Урупа І. В.

15.01.2018 о 09:00 до Деменко Ольга Олегівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 72300, Запорізька обл., м. Ме-
літополь, бульв. 30 років Перемоги, буд. 14, кв. 21) справа  
№ 320/6269/17, суддя Урупа І. В.

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

Ізяславський районний суд Хмельницької обл. (адреса су-
ду: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалежнос-
ті, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 19.12.2017 о 10:00 до Максимюк Сергій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 30363, Хмельницька обл., 
Ізяславський р-н, с. Ліщани, вул. Зої Космодем’янської, буд. 
4) справа № 675/2101/17, суддя Янішевська О. С.

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

Сторожинецький районний суд Чернівецької обл. (адре-
са суду: 59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чер-
нівецька, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 21.12.2017 о 09:30 до Юрчук Геннадій Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 59000, Чернівець-
ка обл., м. Сторожинець, вул. Дніпровська, буд. 8) справа  
№ 723/2682/17, суддя Дедик Н. 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.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17001, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Свято-Пре-
ображенська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 21.12.2017 о 09:45 до Безлюдний 
Максим Олександрович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 17006, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Олексіїв-
щина, пров. 1 Травня, буд. 4) справа № 734/3823/17, суддя  
Соловей В. В.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова, 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  20.12.2017 о 10:30 до Мороз Віталій 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 85110, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, вул. Прапор Індустрії, буд. 2а) 
справа № 233/5258/17, суддя Наумик О. О.

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

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Цен-
тральна, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 20.12.2017 о 09:00 до Пехенько Микола Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 15460, Чернігівська 
обл., Семенівський р-н, с. Машеве, вул. Миру, буд. 3) справа  
№ 744/1179/17, суддя Смага 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.

Апостолівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53800, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, 
вул. Визволення, 66) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  21.12.2017 об 11:00 до Янюк Хрис-
тинія Карпівна (останнє відоме місце реєстрації: 53810, Дні-
пропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Солдатське, вул. 
Ветеранів, буд.  6) справа № 171/1984/17, суддя Кодрян Л. 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.

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 21.12.2017 о 08:00 до Скопець Олександр Григоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17507, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Орджонікідзе, буд. 33, кв. 11) справа  
№ 742/3412/17, суддя Циганко М. 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.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 19.12.2017 о 08:50 до Іванова Людмила Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Донецька обл., 
м. Красний Лиман, пр. Матросова, буд. 3, кв. 10) справа  
№ 236/3225/17, суддя Саржевська І. В.

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими 
наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів серія AК: 4428268, 464135, 
464165, 2345298, 4940580, 6650599, 3064744, 3055277, 5459321, 
6649097, 6649102, 6649128, 3056827, 3050228, 3075106, 5752470, 
4428394, 4432824, 3059171, 6658410, 931208, 3066719, 7044378, 
5225976, 5471188, 2336997, 6209206, 7049710, 2342720, 2341674, 
1607517-1607521, 3052220-3052221, 2342742-2342745, 5470180-
5470182; серія AЕ: 8959073, 8959101, 9707343, 9707379, 3233070, 
5476746, 6885448, 7816498-7816499; серія AІ: 7973346, 9986254, 
9946044; серія AМ: 640373, 642482; Зелена Картка Білорусь, Мол-
дова, Росія, Азербайджан: 12048748, 12639368, 12356748, 12356778, 
12356787, 12984427, 12620338, 12359301, 12622344, 12056691, 
12356772-12356774, 12356781-12356783; Зелена Картка Вся сис-
тема, Азербайджан: 12600763, 12604902, 12037858, 12601736, 
12607677, 12027363, 12611226, 12953683, 12948943, 12618030; Зеле-
на Картка Білорусь, Молдова та Росія: 11794564, 11785800, 11785803, 
11785832, 11789311, 11794399, 11794630, 11797081, 11495886, 
11785807-11785808, 11793357-11793358; добровільне страхування 
відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
2602269, 2404618, 2506556, 2590219, 2626750, 2638640, 2630128, 
2644895, 2490197, 2584734, 2584737, 2584743, 2612757, 2628531, 
2628543, 2638194, 2649463, 2668969, 2598238, 2627041, 2622516, 
2380626, 2381247, 2541097, 2541216, 2541231, 2576907, 2576921, 
2817832, 2596845, 2563985, 2563996, 2564127, 2564156, 2613107, 
2762953, 2574778, 2760387, 2608292, 2537573, 2526275, 2544329, 
2544428, 2445202, 2569387, 2694186, 2694190, 2694196, 2742035, 
2742037, 2354372, 2663368, 2663377, 2565358, 2620803, 2620833, 
2691656, 2528763, 2530426, 2553311, 2589933, 2589956, 2590037, 
2618008, 2673281, 2702394, 2776114, 2842291, 2842446, 2511102, 
2742378, 2767222, 2767457, 2742344, 2767408, 2785764, 2785770, 
2807235, 2807166, 2549097, 2485226, 2359538, 2656801, 2528642, 
2528635, 2519960, 2533186, 2563305, 2563337, 2575810, 2595413, 
2595424, 2729485, 2729488, 2580061, 2500194, 2537038, 2585098, 
2607502, 2623027, 2671499, 2532390, 2574607-2574608, 2589351-
2589360, 2592267-2592268, 2584729-2584730, 2628524-2628526, 
2637743-2637748, 2638141-2638165, 2640701-2640702, 2627071-
2627073, 2380616-2380621, 2380634-2380635, 2381228-2381231, 
2381234-2381245, 2381261-2381262, 2381268-2381273, 2381275-
2381277, 2576898-2576899, 2777585-2777586, 2742002-2742003, 
2526509-2526510, 2544334-2544335, 2548351-2548353, 2569390-
2569391, 2593888-2593889, 2663370-2663371, 2625760-2625770, 
2589958-2589960, 2617465-2617466, 2617471-2617472, 2617671-
2617676, 2702358-2702363, 2702365-2702369, 2702391-2702392, 
2842448-2842449, 2767218-2767219, 2865541-2865542, 2850283-
2850285, 2742516-2742520, 2850339-2850341, 2850344-2850345, 
2742353-2742354, 2742357-2742359, 2767411-2767412, 2785779-
2785780, 2807216-2807221, 2669749-2669758, 2807329-2807330, 
2807168-2807169, 2533092-2533096, 2729579-2729588.

22 грудня 2017 року o 10.00 годині в приміщен-

ні Лисянського районного суду Черкаської облас-

ті (Черкаська область, смт Лисянка, вул. Незалеж-

ності, 4) відбудеться розгляд справи за позовом ТОВ  

«ОПТТОРГ-15» до Гусятинської Людмили Олексан-

дрівни про відшкодування шкоди, заподіяної праців-

ником під час виконання обов’язків.

Відповідачці Гусятинській Людмилі Олександрівні 

необхідно з’явитися до суду на зазначений час. У ра-

зі неявки відповідачки без поважної причини, справа 

буде розглянута у відсутність відповідачки на підста-

ві доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя Г. М. Яценко

Чутівський районний суд Полтавської області в цивільній 
справі 550/1019/17 за позовом Маслія Леоніда Олексійови-
ча в інтересах неповнолітнього Маслія Владислава Леонідо-
вича до Маслій Сніжани Володимирівни, треті особи: Опікун-
ська рада при виконавчому комітеті Чутівської селищної ра-
ди Полтавської області; Чутівський районний відділ держав-
ної виконавчої служби Головного територіального управлін-
ня юстиції у Полтавській області; Відділ опіки та піклуван-
ня служби у справах дітей Чутівської районної державної ад-
міністрації Полтавської області, про припинення стягнення 
та стягнення аліментів на утримання сина викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Маслій Сніжану Володимирівну 
(останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Перво-
майськ Луганської області, вул. Островського, 7, кв. 51). Су-
дове засідання відбудеться 27 грудня 2017 року о 13 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Чутове, вул. 
Набережна, 15, Чутівського району Полтавської області. Яв-
ка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розгляну-
то за вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана повідоми-
ти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Михайлюк О. І.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відпові-
дачів: Коробку Сергія Анатолійовича, останнє місце ре-
єстрації якого: м. Київ, просп. М. Бажана, 7-А, кв. 20, 
Коробку Ірину Сергіївну, останнє місце реєстрації якої:  
м. Київ, просп. М. Бажана, 7-А, кв. 20, у судове засідання, 
яке відбудеться 04.04.2018 року об 11 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в су-
довому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «ОТП 
Банк» до Коробки Сергія Анатолійовича, Коробки Ірини 
Сергіївни про солідарне стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 

вважаються повідомленими про день, час та місце роз-
гляду справи і в разі неявки до суду справа може бути 
розглянута за їхньої відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

В Ірпінський міський суд Київської області на 
25.01.2018 р. о 15 год. 30 хв. (справа № 367/5114/17) 
викликаються: представник Державного підприєм-
ства «ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» та Го-
лова комісії з припинення Державного підприємства 
«ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» Кононенко 
Сергій Анатолійович по справі за позовом Реутта Ан-
дрія Юрійовича про зобов’язання вчинити дії.

В разі неявки представника Державного підпри-
ємства «ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» та 
Голови комісії з припинення Державного підприєм-
ства «ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» Коно-
ненка Сергія Анатолійовича (Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у їх-
ню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломо-
носова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» до Мілушевої О.А., Мілушева P.P. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дачі у цивільній справі № 233/5108/17 – Мілушева Окса-
на Андріївна, 30.01.1976 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, м-н Центральний, 
буд. 4, кв. 18, та Мілушев Рінат Різванович, 11.06.1968 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, б-р Шев-
ченка, буд. 51, кв. 5, викликаються в судове засідання на 
08.30 год. 27 грудня 2017 р. Розгляд зазначеної цивіль-
ної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. 
№16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133)22160), викликає Діденка Дмитра Сер-
гійовича, 30.05.1986 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Кос-
тюшка, б. 45; та Михайленка Юрія Олександровича, 
25.12.1978 р.н., зареєстрованого за адресою: Чер-
нігівська область, Коропський район, с. Лукнів, вул. 
Миру, б. 102, як обвинувачених у судове засідання, 
призначене на 11 січня 2018 року об 11.00 год. по 
кримінальному провадженню № 22014050000000423 
за обвинувальним актом відносно Діденка Д. С., Ми-
хайленка Ю.О., які обвинувачуються у вчиненні кри-
мінальних правопорушень (злочинів), передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, в якому ваша 
участь обов’язкова.

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., 
судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 21.03.2017 року у справі № 319/7/17 постановлено 
здійснювати спеціальне судове провадження у кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Порохні В.М. у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г. Ю. викликає Порохню Володимира 
Миколайовича, який народився 13.11.1978 року в м. Сніж-
не Донецької області, зареєстрований за адресою: вул. Ча-
пека, 12, кв. 25, м. Сніжне Донецької області, проживаю-
чого за адресою: вул. Брюсова, 17, кв. 11, м. Сніжне Доне-
цької області, до Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області (71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. 
Центральна, 26а (тел. (06147)21358) як обвинуваченого для 
участі у судовому засіданні кримінального провадження, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016050000000206 від 29.09.2016 року, що відбудеться о 
14.00 год. 16 січня 2018 року в залі засідань Куйбишевського 
районного суду Запорізької області.

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче  
судове засідання, по якому здійснювалося  

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 

04.11.1976 року народження, відповідно до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Біловодського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

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

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами 
кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17 
на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 22 січня 2018 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Автономо-
ва Валерія Івановича, Автономову Таїсію Пантеліївну, 
як відповідачів в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/10557/17 за заявою про ухвалення додат-
кового рішення за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Автономова Валерія Івановича, Авто-
номової Таїсії Пантеліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що відбудеться 9 січ-
ня 2018 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. 
Ватутіна, буд. 3, кв. 30, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України,  
ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 22.01.2018 р. 
о 13.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (адреса розташування: Донецька обл.,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал № 15), для при-
йняття участі в судовому засіданні в статусі обвинувачено-
го в кримінальному провадженні № 42016050000001063 від 
05.10.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опу-
блікування повістки про виклик, обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом. Додатково по-
відомляю, що процесуальні документи, що підлягають вру-
ченню обвинуваченому, надсилаються адвокату Соловйову 
В’ячеславу Борисовичу, який здійснює захист у криміналь-
ному провадженню за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., Стоілова Т. В. 

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті повідомляє, що о 09.30 годині 16 січня 2018 року 
призначено судовий розгляд по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Воло-
димировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому на під-
ставі ухвали суду від 26.04.2017 року здійснюється спе-
ціальне судове провадження.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимиро-
вичу, 08.05.1979 р.н., який проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, необхідно з’явитись до 
зали судового засідання № 5 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, Донецької області.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження, обвинувачений Церковніков Ф.В. вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Бородавка К. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Алексєєнко Окса-
ни Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачка Алексєєнко Оксана Олексіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. 
Северна, буд. 14) викликається на 08 год. 30 хв. 21 груд-
ня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відачці необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в її відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Мацишин Л. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Юдінова Миколи 
Євгеновича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Юдінов Микола Євгенович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комсомольська, 
буд. 26, кв. 72) викликається 2 січня 2018 року на 11 
годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

В провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Кіпки Володимира Анатолійовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області від 4 травня 2017 року справу було при-
значено до судового розгляду на підставі обвинуваль-
ного акта у кримінальному провадженні відносно обви-
нуваченого Кіпки Володимира Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження.

Обвинувачений Кіпка В.А., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, Марийський р-н, с. Луган-
ське, вулиця Ушакова, 54, викликається 25 січня 2018 р. 
о 14 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в су-
довому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Огородникової Вікторії Володимирівни про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачка Огородникова Вікторія Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Октябрська, буд. 70, кв. 3) викликається на 08 
год. 30 хв. 21 грудня 2017 року до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До 
розгляду справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Мацишин Л. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Кофмана Олександра Ігоровича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

18 серпня 2017 року колегією суддів Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області в складі: голо-
вуючого судді Мацишин Л. С., суддів Тимофєєвої Г. Л., 
Кошлі А. О., постановлено ухвалу про призначення у кри-
мінальному провадженні підготовчого судового засідан-
ня.

Обвинувачений Кофман Олександр Ігорович, 30 серп-
ня 1977 р.н., останнє місце реєстрації якого: вул. Леніна, 
буд. 56, кв. 32, м. Макіївка Донецької обл., викликається 
на 16 січня 2018 року о 09 год. 00 хв. до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у роз-
гляді кримінального провадження. Головуючий суддя  
Мацишин Л. С., судді Тимофєєва Г. Л., Кошля А. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу 2/219/4788/2017 за позо-
вною заявою ПАТ «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Фединяк Марини Миколаївни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі: Фединяк Марина Микола-
ївна, останнє місце реєстрації: м. Єнакієве, с. Оль-
ховатка, вул. Красноармійська, буд. 45, викликаєть-
ся на 26.12.2017 року о 08.30 годині до суду, каб.  
№ 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідачка повинна повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглядатися в її від-
сутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
(в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Украї-
ни. Обвинувачений Мільчаков О.Ю., зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург Ленінградської області Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчакова 
Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 27 грудня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповіда-
ча Приватного нотаріуса Острозького районного нотаріального округу Вержи-
ковського Олександра Миколайовича, який знаходиться за адресою: вул. Ма-
нуїльського, 2, м. Острог, 35800, по цивільній справі №757/41242/17-ц за по-
зовом Ведутенко Ольги Ігорівни, Найдьонова Олексія Валерійовича до Мініс-
терства юстиції України, Приватного нотаріуса Острозького районного нотарі-
ального округу Вержиковського Олександра Миколайовича про визнання не-
дійсною довіреності, відшкодування матеріальної шкоди, яке відкладено на 29 
січня 2018 року об 11.30 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або 

неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

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

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22016240000000002 (номер справи 1-кп/243/466/2017) за обвинува-
ченням Олєйнікової (Станіславської) Ірини Вадимівни, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. 
викликає обвинувачену Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну, яка заре-
єстрована за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сочинська, будинок  
№ 73, квартира № 7, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 січня 2018 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.
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ПП «Співдружність-Південь» (код 

ЄДРПОУ 35408367) повідомляє, що з 19 грудня 2017 

року розпочинає виплату орендної плати за догово-

рами оренди землі, які були укладені з орендодав-

цями цих земельних ділянок. Виплата орендної пла-

ти буде проводитись за адресою: Україна, Херсон-

ська область, Генічеський район, село Чонгар, вули-

ця Садова, будинок 6-Б, з 09.00 по 16.00 год. Поне-

ділок – п’ятниця.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 13 березня 2017 року по цивільній справі 
№426/17302/16-ц за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Слєп-
ченка Сергія Олександровича про стягнення забор-
гованості, було винесено заочне рішення про задо-
волення 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 Л. М. Осіпенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Сотнікової Ва-
лентини Анатоліївни до Сотнікова Василя Івановича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Сотніков Василь Іванович (остан-
нє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Воронезька, буд. 10) викликається 3 січня 
2018 року на 11 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для учас-
ті в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Судія Конопленко О. С.

Повістка про виклик обвинуваченого
Недоступ Дмитро Миколайович, 05.08.1982 р.н., який 

проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Шуйська, 4/139, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, 
ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 15.01.2018 р. об 11.00 
год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, зал № 11), для прийняття участі в під-
готовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 12015050000000688 від 
10.08.2015 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублі-
кування повістки про виклик обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В., Бородав-
ка К. П.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове. пл. 50-річчя Перемоги, 34. повідомляє, що 16 
грудня 2016 року по цивільній справі №426/5969/16-ц 
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Солохіна 
Григорія Петровича про стягнення заборгованості, 
було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних 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, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 28 лю-
того 2017 року по цивільній справі №426/5959/16-ц 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Кредитні ініціативи» до Наумкіної Юлії Петрівни 
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 Л. М. Осіпенко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Апалікова Олександра Микола-
йовича про стягнення заборгованості за договором кредиту. Від-
повідач Апаліков Олександр Миколайович, останнє відоме міс-
це реєстрації якого: Донецька область, місто Маріуполь, прову-
лок Третього Інтернаціоналу, 4, викликається для участі у розгля-
ді вказаної цивільної справи на 17 січня 2018 року о 09.40 годи-
ні, кабінет № 206, другий поверх. Відповідачу пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя Щербіна А. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Пойманова Андрія Олександро-
вича про стягнення заборгованості за договором кредиту. Від-
повідач Пойманов Андрій Олександрович, останнє відоме місце 
реєстрації якого: Донецька область, місто Маріуполь, провулок 
Банний, 5, викликається для участі у розгляді вказаної цивіль-
ної справи на 17 січня 2018 року о 09.20 годині, кабінет № 206, 
другий поверх. Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Щербіна А. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к 
за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Мико-
лайовича, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликається до суду 
на 10 годину 00 хвилин 9 січня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 
квітня 2016 року по цивільній справі №426/6550/15-ц 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Кредитні ініціативи» до Носової Маргарити Пе-
трівни про стягнення заборгованості, було винесено 
заочне рішення про задоволення позовних вимог по-
зивача.

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

Суддя В. О. Половинка

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо 
Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 09.00 год. 30 січня 2018 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 09.00 год. 30 січ-
ня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 7 лис-
топада 2016 року по цивільній справі №426/6421/16-ц 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Кредитні ініціативи» до Букшина Дмитра Івано-
вича про стягнення заборгованості, було винесено 
заочне рішення про задоволення позовних вимог по-
зивача.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Жилі-
на Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 10.00 год. 24 січня 2018 року.

Обвинуваченому Жиліну О.Б. необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 6 Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20, на 10.00 год. 24 січня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Великоновосілківський районний суд Донецької області, 
в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Рильні-
кової Раїси Анатоліївни до Рильнікова Сергія Володимиро-
вича про розірвання шлюбу, повідомляє, що судове засідан-
ня призначено на 08.01.2018 р. о 10.20 годині в приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський 
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя  
Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Рильнікова Сергія Володи-
мировича, який проживає (перебуває) за адресою: вул. Іва-
на Циганка, буд. 8, Великоновосілківський район, с. Піддуб-
не Донецької області. Явка до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за 
його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3082/2017 за позовом Дуданової Ольги Геннадіївни 
до Дуданова Олександра Володимировича про позбавлення 
батьківських прав.

Відповідач: Дуданов Олександр Володимирович (останнє 
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, 
м. Соледар, вул. Маяковського, 2/4, викликається 16 січня 
2018 року на 10.00 годину до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позовних заяв та докази. У випадку неприбуття відповідач 
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Біличенко Артем Олександрович, 29.03.1981 р.н., останнє 
відоме місце реєстрації якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Патона, будинок 26, квартира 8, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, як відпо-
відач по цивільній справі № 227/3233/17 за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Довіра та гарантія» до Біличенка Артема Олександрови-
ча, третя особа: Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», 
про звернення стягнення на предмет застави. Судове засі-
дання відбудеться 09.01.2018 року о 09.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А, каб. № 16. У разі неявки відповідача до суду спра-
ву буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 
повідомляє, що о 09.00 годині 17 січня 2018 року буде про-
ведено підготовче судове засідання по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Кузьменка Семена Олексан-
дровича за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кузьменку Семену Олександровичу, 
28.07.1985 р.н., який проживає за адресою: м. Дебальцеве, 
вул. Київська, буд. 5 Донецької області, необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 5 Красноармійського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20 Донецької області.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин 
або неповідомлення про причини неприбуття, можливе здій-
снення спеціального судового провадження.

Суддя Бородавка К. П.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Сахарова Олексія Анатолійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Сахаров Олексій Анатолійович ви-
кликається на 7 лютого 2018 року о 08.15 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріупо-
ля Донецької області, для участі в розгляді кримі-
нального провадження.

Суддя Костромітіна О. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. 
Обвинувачений у кримінальному провадженні Юхимук Рус-
лан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) ви-
кликається на 17 січня 2018 року о 10.00 годині до суду, каб.  
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутність.

Суддя Н. М. Погрібна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє, що 14.11.2017 р. ухвалено заочне рішення по цивіль-
ній справі № 428/7490/17 за позовом Гавришева Руслана Ва-
лерійовича до Яневич–Гавришевої Євгенії Василівни (остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Кадіївка (Стаханов), вул. Ста-
ханова, 12/51) про розірвання шлюбу.

Суддя І. О. Юзефович

Втрачений паспорт громадянина України, 
ЕН № 213910, виданий Попаснянським РВ УМВС 

України в Луганській області 21 лютого 2003 року на 
ім’я Медвєдєва Павла Володимировича, 

вважати недійсним.

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ковітіді Ольги Федорівни, 07.05.1962 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Ковітіді Ольга Федорівна, 07.05.1962 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 20 грудня 2017 року о 09.00 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 5, 
під головуванням судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 29 грудня 2017 року о 09.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 5, 
під головуванням судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Виноградівський районний суд Закарпатської облас-
ті викликає: Мокіна Олега Олеговича, Надворну-Мокі-
ну Валерію Вацлавівну, Надворну-Мокіну Діану Олегів-
ну, Мокіна Марка-Валентина Олеговича як відповіда-
чів по цивільній справі за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Мокі-
на Олега Олеговича, Надворної-Мокіної Валерії Вацлавів-
ни, Надворної-Мокіної Діани Олегівни, Мокіна Марка-Ва-
лентина Олеговича, третя особа: Служба у справах дітей 
Виноградівської районної державної адміністрації, про 
примусове виселення з житлового приміщення, в судо-
ве засідання, призначене на 27.12.2017 року о 09.00 год. 
у залі судових засідань Виноградівського районного су-
ду за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. 
Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у відсутності відповідачів на підставі наявних у ній 
доказів.

Суддя Леньо В. В.

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом Грачової О.Ф. до Вугле-
дарської міської ради, Репіної О.В., третя особа: Дер-
жавний нотаріус Вугледарської державної нотаріаль-
ної контори, про визначення спадкової частки, час-
ток співвласників у спільній власності, визнання пра-
ва власності спадкодавця.

Відповідачка по справі: Репіна Ольга Василівна, 
останнє відоме місце проживання: Луганська об-
ласть, м. Свердловськ, с. Бобрівка, вул. Степова, буд. 
20.

Справу призначено до розгляду на 11.30 годину 22 
грудня 2017 року.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа може бути розглянута в її від-
сутність.

Суддя Дочинець С. І.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає як відповідача Мотринчука Сер-
гія Богдановича, місце проживання якого:  
м. Київ, вул. Гмирі Бориса, буд. 1/2, кв. 
21, у судове засідання, яке відбудеться 9 
лютого 2018 року о 12.30 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, 
для участі у судовому розгляді цивільної 
справи за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Профіт Капітал» до Мотринчука Сер-
гія Богдановича про стягнення заборгова-
ності.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про ви-

клик відповідач вважається повідомлений 
про день, час та місце розгляду справи і в 
разі неявки до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове 
засідання зобов’язаний повідомити суд 
про поважність причини неявки.                               

Суддя В. В. Даниленко

Кагарлицький районний суд Київської 
області викликає як відповідача гр. Шов-
куна Костянтина Миколайовича по ци-
вільній справі № 368/1558/17 за позовом 
Макогон Олени Петрівни до Шовкуна Кос-
тянтина Миколайовича, третя особа: Шев-
ченківський відділ ДВС ГТУЮ у м. Києві, 
про зміну способу та розміру аліментів 
на утримання дитини, для розгляду даної 
справи по суті. Останнє відоме місце про-
живання відповідача Шовкуна Костянти-
на Миколайовича: вулиця Українська, 1/3, 
кв. 115, м. Київ, 04112.

Судове засідання відбудеться 22 груд-
ня 2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні 
Кагарлицького районного суду Київської 
області за адресою: Київська область,  
м. Кагарлик, вул. Володимира Вели-
кого, 3, головуючий по справі суддя  
Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр.. Шовкуна 
Костянтина Миколайовича в судове засі-
дання справа буде розглянута в його від-
сутність.

Михайлівський районний суд повідомляє 
Сердюченко Катерину Федорівну, останнє ві-
доме місце проживання за адресою: вул. Са-
дова, буд. 12, м. Христинівка, Христинівський 
район, Черкаська область, що 26 грудня 2017 
року о 13 годині 30 хвилин відбудеться слу-
хання цивільної справи за позовом Романен-
ко Павліни Миколаївни до Сердюченко Ка-
терини Федорівни, треті особи: Орган опіки 
та піклування в особі Служби у справах дітей 
Михайлівської державної адміністрації Запо-
різької області, Орган опіки та піклування в 
особі Служби у справах дітей Христинівської 
районної державної адміністрації Черкаської 
області, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів на утримання дитини.

З опублікування оголошення про виклик 
відповідачка по вказаній справі Сердючен-
ко Катерина Федорівна вважається повідо-
мленою про час та місце розгляду цивіль-
ної справи і у випадку неявки справа підля-
гає розгляду за її відсутності.

Суддя Н. В. Машкіна

Відповідно до Постанови Правління На-
ціонального банку України від 04.06.2015 р.  
№ 356 «Про відкликання банківської ліцен-
зії та ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«НАДРА» виконавчою дирекцією Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб прийня-
то рішення від 05.06.2015 року № 113 «Про 
початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «НАД-
РА» та призначення уповноваженої особи 
Фонду на ліквідацію банку». На підставі рі-
шення виконавчої дирекції Фонду № 616 від 
28.04.2016 строк здійснення процедури лік-
відації Банку та повноваження ліквідатора 
ПАТ «КБ «НАДРА» Стрюкової Ірини Олексан-
дрівни продовжено до 04.06.2018 р.

Кореспонденція направляється виключно 
за юридичною адресою ПАТ «КБ «НАДРА», 
а саме: вул. Січових Стрільців, буд. 15, м. Ки-
їв, 04053.

Реквізити ПАТ «КБ «НАДРА» для здій-
снення платежів: код ЄДРПОУ 20025456; 
– рахунок отримувача: 32079102601026, – 
банк отримувача: Національний банк Украї-
ни, – МФО 300001.

Суворовський районний суд м. Одеси ви-
кликає в судове засідання як відповідача 
Осипова Володимира Михайловича, який 
згідно з довідки відділу адресно-довідкової 
роботи ГУ ДМС України в Одеській облас-
ті зареєстрованим (знятим з реєстрації) по  
м. Одесі та Одеській області не значиться, по 
цивільній справі № 523/13368/17 за позовом 
ПАТ «СК «УНІКА» до Жерлякова Сергія Ми-
колайовича, Осипова Володимира Михайло-
вича про стягнення матеріальної шкоди в по-
рядку регресу.

Судовий розгляд справи призначено на 18 
січня 2018 року об 11.30 годині в приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповіда-
чу надати письмові заперечення проти вимог 
позову та докази на їх підтвердження. В разі 
неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі 
наявних доказів.

Суддя Бузовський В. В.
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Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 08.11.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/4109/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Смирних Катерини Михайлів-
ни про стягнення боргу, яким позовні вимоги задо-
волені, стягнуто заборгованість за кредитним дого-
вором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/8000/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Дідоренка Сергія Борисовича 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 08.11.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/750/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Лукянцева Олега Олексійовича 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає 
Крутакова Антона Сергійовича як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Крутакової Ольги Михай-
лівни до Крутакова Антона Сергійовича про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів на 
неповнолітнього сина, яке відбудеться 28.12.2017 
року о 08.40 у приміщенні суду за адресою: м. Хар-
ків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача на судове засідан-
ня без поважних причин та неповідомлення суду про 
причини неявки, це оголошення вважається належ-
ним повідомленням і справу може бути розглянуто 
без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 8 черв-
ня 2016 року по цивільній справі №426/2990/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Бондаревської Олени Леонідівни про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 28 
жовтня 2016 року по цивільній справі №426/2089/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укр соцбанк» до Кіяшка Олександра Олександро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, було винесено заочне рішення про задово-
лення 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 
грудня 2016 року по цивільній справі №426/1923/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Труфанова Валерія Олександровича 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром 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 Л. М. Осіпенко

TOB «Оберіг» (код ЄДРПОУ 31881655) пові-

домляє, що з 19 грудня 2017 року розпочинає ви-

плату орендної плати за договорами оренди землі, 

які були укладені з орендодавцями цих земельних 

ділянок. Виплата орендної плати буде проводитись 

за адресою: Україна, Херсонська область, Генічесь-

кий район, село Червоне, вулиця Димитрова, буди-

нок 48, з 19.00 по 16.00 год. Понеділок – П’ятниця.

ТОВ «Агро-Співдружність» (код  

ЄДРПОУ 31880578) повідомляє, що з 19 грудня 2017 

року розпочинає виплату орендної плати за догово-

рами оренди землі, які були укладені з орендодав-

цями цих земельних ділянок. Виплата орендної пла-

ти буде проводитись за адресою: Україна, Херсон-

ська область, Генічеський район, село Павлівка, ву-

лиця Шевченка, будинок 145-Б, з 09.00 по 16.00 год. 

Понеділок – П’ятниця.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/2072/17 за позовом Захарової Тетяни Іванівни до Лу-
ганської міської ради про визнання права власності на спад-
кове майно.

Судове засідання відбудеться 15.01.2018 року об 11.00 
год. (резервна дата 18.01.2018 р. об 11.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається представник Луганської міської ради, 
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 
буд. 14.

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

Суддя Третяк О. Г.

Тарутинський районний суд Одеської області пові-
домляє Стоянову Лілію Сергіївну, як відповідачку, що 
судове засідання по цивільній справі 514/1425/17 за 
позовом Стоянова Олександра Дмитровича до Стоя-
нової Лілії Сергіївни про збільшення розміру алімен-
тів, відбудеться в приміщенні суду (Одеська область, 
Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235, 
каб. № 2) під головуванням судді Тончевої Н. М.  
29 січня 2018 р. об 11 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність у заочному порядку.

16 січня 2018 року о 15 годині 30 хвилин у Київ-
ському районному суді м. Одеси відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовною заявою Мамчур Тетя-
ни Вікторівни до Фрунзе Олександра Леонідовича. 
Фрунзе Таміли Григорівни про стягнення заборго-
ваності, пені та процентів за договором позики. Цим 
повідомленням як відповідач запрошується Фрунзе 
Олександр Леонідович до зали судового засідання  
№ 226 Київського районного суду м. Одеси, роз-
ташованого по вул. Варненська, 3-б у м. Одесі. 
Роз’яснюємо, що у разі неявки справа буде розгля-
нута у вашу відсутність.

Суддя Л. В. Калініченко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Кочетова Сергія Олексійовича, який зареєстрований 
за адресою: 25 квартал, 13/5, м. Антрацит Луганської об-
ласті, Кочетова Івана Сергійовича, який зареєстрований за 
адресою: 25 квартал, 13/5, м. Антрацит Луганської облас-
ті, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 431/4471/17 за позовом ПАТ «Ощадбанк» до Кочетова 
C.O., Кочетова І.С., яке відбудеться 26 грудня 2017 року о 08 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, 
при цьому за результатами розгляду справи по суті буде ви-
несено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької 
області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетів-
ка Хмельницької області) викликає на 10 годину 28 
грудня 2017 року як відповідача Стецину Олександра 
Олександровича у справі 688/2122/17/2/688/927/17 
за позовом Стецини Сергія Олександровича до Сте-
цини Олександра Олександровича про визначен-
ня порядку користування квартирою. Явка до суду 
обов’язкова. У разі неявки відповідача справа буде 
розглядатись за його відсутності на підставі зібраних 
по ній доказів. При публікації оголошення про ви-
клик до суду, відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. В. Мазур

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Осипенка Сергія Ігоровича в судове засі-

дання, що призначено на 16 січня 2018 року о 09 го-

дині 30 хвилин по цивільній справі за позовом ПАТ 

«Державний ощадний банк України» до Осипенка 

Сергія Ігоровича про стягнення боргу (кабінет № 35, 

пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Клібана Станіслава 
Степановича, зареєстрований та проживає за адре-
сою: Вінницька область, м. Жмеринка, пр. Пестеля, 
8, як відповідача по цивільній справі за позовом Клі-
бан Ірини Павлівни до Клібана Станіслава Степанови-
ча про розірвання шлюбу. Справа до розгляду у від-
критому судовому засіданні призначена на 26 грудня 
2017 року о 10.00 год. за адресою: м. Фастів, вул. Іва-
на Ступака, 25 Київської області (каб. 19).

Суддя Соловей Г. В.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що 02.02.2018 року о 09 год. 00 хв. буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Сурхайли Валерії Микола-
ївни до Сурхайли Рубаіл Шахмар огли про розірвання 
шлюбу.

Сурхайли Рубаіл Шахмар огли, останнє відоме місце 
проживання: 04116, м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, 
7, кв. 30, викликається в судове засідання як відповідач.

У випадку неявки в судове засідання, позов буде роз-
глянуто в його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 
305.

Суддя Н. Г. Притула

В Ірпінський міський суд Київської області на 
27.12.2017 р. о 09 год. 00 хв. (справа № 367/5352/17), 
викликається Черткова Валерія Олегівна по справі за 
позовом Приватного акціонерного товариства «Київ-
обленерго» про стягнення недооблікової електрич-
ної енергії в сумі 15 124,97 грн за актом порушен-
ня ПКЕЕН.

У разі неявки Черткової Валерії Олегівни (Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде роз-
глядатися в її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Ходаковську Ірину Олександрівну (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, буди-
нок № 20, квартира № 6) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи № 428/11525/17 за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» до Ходаковської 
Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості за оплату 
послуг з централізованого постачання холодної води і водо-
відведення, яке відбудеться 22 грудня 2017 року о 08 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку в судове засідання Грідасову 
Олену Геннадіївну в цивільній справі № 433/1589/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» до Грідасо-
вої Олени Геннадіївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 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.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Гайне Наталію Павлівну по цивіль-
ній справі № 357/12096/17, 2/357/3868/17 за позо-
вом Приватного акціонерного товариства «Київобле-
нерго» (Білоцерківський районний підрозділ) до Гай-
не Наталії Павлівни про стягнення коштів за електро-
енергію на 25 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. Адре-
са суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал 
суду № 4.

Суддя Бондаренко О. В.

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 13.07.2015 р. по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕ-
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Анухіна Олек-
сандра Вікторовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, справа № 417/534/15-ц, було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволе-
но повністю. Суддя Шкиря В. М.

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.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання Могилевич Наталію Михайлівну, 
останнє відоме місце реєстрації якої: м. Яремче, вул. Гру-
шевського, буд. 36, кв. 2, як відповідачку в цивільній справі 
за позовом Пацьора Вячеслава Георгійовича до Могилевич 
Наталії Михайлівни, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог шодо предмету спору — Публічне акціонерне товари-
ство «ВіЕс Банк» про стягнення коштів за кредитним дого-
вором та договором поруки, звернення стягнення на пред-
мет застави, шляхом визнання права власності на застав-
не майно, яке відбудеться 27 грудня 2017 року о 14 год. 00 
хв. у приміщенні Яремчанського міського суду за адресою:  
м. Яремче, вул. Довбуша, 32 Івано-Франківської області.

Суддя А. П. Іванов

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає відповідача Зозулю Юрія Васильовича, останнє 
місце реєстрації: вул. Майбороди, 15/1, м. Вінниця, у 
судове засідання, яке відбудеться 17.01.2018 року о 
14.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, каб. № 36, по цивільній справі № 127/17184/17 
за позовом Приймака Григорія Леонтійовича до Зо-
зулі Юрія Васильовича про стягнення боргу.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку 

неявки в судове засідання, справу буде розглянуто 
за відсутності відповідача.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться о 
09 год. 15 хв. 18 січня 2018 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду Запорізької облас-
ті Айлярову Ельвіру Магометівну, Антипова Вале-
рія Вікторовича, як відповідачів по цивільній справі 
№310/5968/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ай-
лярової Ельвіри Магометівни, Антипова Валерія Ві-
кторовича про стягнення заборгованості.

Суддя Дністрян О. М.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє про ухвалення заочного рішення від 01.12.2017 року по 
справі № 428/9087/17 за позовом Державного підприємства 
«Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до Шатрової Ган-
ни Трохимівни (відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Автомобільна, 9/17) про стягнення 
заборгованості з оплати послуг з централізованого опалення 
та постачання гарячої води, інфляційних нарахувань та трьох 
процентів річних.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті України, який 
не контролюється органами влади України, може отримати 
копію рішення безпосередньо в Сєвєродонецькому місько-
му суді Луганської області особисто або через уповноваже-
ного представника.

Суддя Т. С. Журавель

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Шинібега Олександра Федоро-
вича, Шинібег Галину Вікторівну по цивільній справі 
№ 408/3322/17 за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, слухання справи відбудеться 15 січня 2018 року 
о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає відповідача по справі Полященка Дениса Михай-
ловича в судове засідання з розгляду цивільної справи 
№428/13028/17 за позовом Полященко Людмили Сергі-
ївни до Полященка Дениса Михайловича про розірван-
ня шлюбу, що відбудеться 05.01.2018 року о 08 годині 
30 хвилин у приміщенні Сєвєродонецького міського суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

У разі неявки відповідача Полященка Дениса Михай-
ловича на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ж. І. Кордюкова

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає обвинуваченого Пачковського Миколу Анато-
лійовича, 1966 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миронів-
ська, 6/11, щодо якого здійснюється спеціальне судове 
провадження, у судове засідання по кримінальному про-
вадженню №423/381/17 по обвинуваченню Пачковсько-
го Миколи Анатолійовича у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 31 січня 
2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Балацького Олександра Миколайови-
ча, 06.01.1959 р.н., який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Са-
дова, буд. 4, щодо якого здійснюється спеціальне прова-
дження, у судове засідання в кримінальному проваджен-
ні № 423/3812/16-к за обвинуваченням Балацького О. М. у 
вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4  
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27-ч. 3 ст. 358 КК України, яке від-
будеться 13 лютого 2018 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворо-
ва, 6, каб. № 7. У випадку неявки справу буде розглянуто за 
відсутністю обвинуваченого.

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання представника зацікавленої осо-
би Первомайського професійного ліцею у цивільній спра-
ві №423/3253/17 за заявою Невечеря Миколи Михайловича 
про встановлення факту припинення трудових відносин, яке 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 30 січня 2018 року об 
11.00 годині. Первомайський професійний ліцей знаходить-
ся за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, вул. Куй-
бишева, буд. 21.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі представника зацікавленої особи на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Закірова Дмитра Тагіровича, прожи-
ває за адресою: м. Сорокине (Краснодон), Краснодонський 
район, вул. Артема, 20 Луганської області, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/12629/17 за по-
зовом Закірової Світлани Агаліївни, представника позивача 
Вовка Володимира Вікторовича до Закірова Дмитра Тагіро-
вича про розірвання шлюбу, що відбудеться 28 грудня 2017 
року о 09.30 год. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка
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Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 8 лис-
топада 2016 року по цивільній справі №426/2342/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Топало Флоря Олександровича про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення 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, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 16 
грудня 2016 року по цивільній справі №426/5888/16-ц 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кумова Едуарда Ми-
колайовича про стягнення заборгованості, було ви-
несено 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, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 27 січ-
ня 2017 року по цивільній справі №426/1801/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Сіліна Сергія Петровича 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 27 бе-
резня 2017 року по цивільній справі №426/10546/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укр соцбанк» до Котляревського Олександра Васи-
льовича про стягнення заборгованості, було винесе-
но 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 Л. М. Осіпенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, відомі адреси 

реєстрації та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Терешкової (перейменовано на пров. Штейгер-
ський), буд. 14, 2) Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Глинки, буд. 17

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 вам необхідно з’явитися 
20 грудня 2017 року о 14.00 год. до управління з розслідуван-
ня злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Ге-
неральної прокуратури України за адресою: Україна, Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. 
№105 для вручення письмового повідомлення про підозру, до-
питу та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42017000000003436 за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2  
ст. 438 КК України

(найменування, номер)
як підозрюваного 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-

рання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 
порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, 
до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосо-
вано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України                                   Г. С. Маілян

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 13 бе-
резня 2017 року по цивільній справі №426/3485/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УКРСОЦБАНК» до Мелехова Сергія Яковлевича про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення 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 В. О. Половинка

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Морозу Дмитру Володимировичу, відомі адреси реє-

страції та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Будівельників, буд. 30 Б, кв. 155, 2) Україна, Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30, кв. 112 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 вам необхідно з’явитися 
20 грудня 2017 року о 12.00 год. до управління з розслідуван-
ня злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Ге-
неральної прокуратури України за адресою: Україна, Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. 
№105 для вручення письмового повідомлення про підозру, до-
питу та проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42017000000003564 за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2  
ст. 438 КК України

(найменування, номер)
як підозрюваного 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-

рання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 
порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, 
до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосо-
вано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003564
Генеральної прокуратури України                                   Г. С. Маілян

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 13 бе-
резня 2017 року по цивільній справі №426/12488/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства «УК-
РСОЦБАНК» до Коваленка Вячеслава Анатолійовича 
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 В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 6 черв-
ня 2016 року по цивільній справі №426/634/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Харламова Романа Сергійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних 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, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 14 
грудня 2016 року по цивільній справі №426/3011/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «УКР-
СОЦБАНК» до Гуля Івана Вікторовича про стягнення 
заборгованості за договором кредиту, було винесе-
но 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 В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 16.11.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі №426/8032/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Колос Олени Валеріївни 
про стягнення заборгованості, яким позовні вимоги 
були задоволені, стягнуто заборгованість за кредит-
ним договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Река А. С.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/745/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мардар Ірини Олексіївни 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 26.01.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі №426/1585/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Янковської Юлії Вікторів-
ни про стягнення заборгованості, яким позовні ви-
моги були задоволені, стягнуто заборгованість за 
кредитним договором та витрати за сплату судово-
го збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Река А. С.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 03.04.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/8038/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Чоловського Сергія Вікторови-
ча про стягнення боргу, яким позовні вимоги задово-
лені, стягнуто заборгованість за кредитним догово-
ром та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 21.01.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/2105/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Анікіної Світлани Василів-
ни про стягнення боргу, яким позовні вимоги задо-
волені, стягнуто заборгованість за кредитним дого-
вором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 10.11.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/849/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Якубовського Олександра Ле-
онідовича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 02.12.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/2373/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Онищенка Олександра Мико-
лайовича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/824/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Шевченка Олександра Мико-
лайовича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 14.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/7979/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Деркача Олега Павловича 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Половинка В. О.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 08.11.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/30007/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бородіна Олега Володи-
мировича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 08.11.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/1019/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Петрової Лариси Миколаївни 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 14.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/1589/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Северова Артура Ашото-
вича про стягнення боргу, яким позовні вимоги за-
доволені, стягнуто заборгованість за кредитним до-
говором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне рішення 
по цивільній справі 426/7202/15-ц за позовом ПАТ «Укр-
соцбанк» до Лаврова Сергія Георгійовича, Миронченко 
Ольги Володимирівни, Миронченка Артема Сергійовича 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, 
стягнуто заборгованість за кредитним договором та ви-
трати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду 
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги 
через Сватівський районний суд Луганської області че-
рез десять днів з дня публікації оголошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне рішення 
по цивільній справі 426/749/16-ц за позовом ПАТ «Укр-
соцбанк» до Петрухіної Олени Юріївни про стягнення 
боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто забор-
гованість за кредитним договором та витрати за сплату 
судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду 
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги 
через Сватівський районний суд Луганської області че-
рез десять днів з дня публікації оголошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі 426/2737/15-ц за позовом ПАТ 
«Укр соцбанк» до Аптасової Світлани Іванівни, Аптасова 
Михайла Васильовича про стягнення боргу, яким позо-
вні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за кре-
дитним договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду 
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги 
через Сватівський районний суд Луганської області че-
рез десять днів з дня публікації оголошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 14.12.2016 року було ухвалено заочне рішення 
по цивільній справі 426/8134/16-ц за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Нескромного Станіслава Анатолійовича, 
Нескромного Віталія Станіславовича про стягнення бор-
гу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгова-
ність за кредитним договором та витрати за сплату су-
дового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду 
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги 
через Сватівський районний суд Луганської області че-
рез десять днів з дня публікації оголошення.

Суддя Половинка В. О.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua32 

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. № 58494. Тираж 19037

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 17 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +2  -3 Черкаська 0    +5 0    +5
Житомирська +1  -4 +1  -4 Кіровоградська 0    +5 0    +5
Чернігівська +2  -3 +2  -3 Полтавська +1    +6 +1    +6
Сумська 0  +5 0  +5 Дніпропетровська +2    +7 +5  +10
Закарпатська +1  -4 +1  -4 Одеська +2    +7 +4    +9
Рівненська +1  -4 +1  -4 Миколаївська +2    +7 +5  +10
Львівська -1  -6 +1  -4 Херсонська +3    +8 +6  +11
Івано-Франківська -1  -6 +1  -4 Запорізька +3    +8 +6  +11
Волинська +1  -4 +1  -4 Харківська +2    +7 +3    +8
Хмельницька +1  -4 +1  -4 Донецька +2    +7 +6  +11
Чернівецька +1  -4 +1  -4 Луганська +2    +7 +6  +11
Тернопільська +1  -4 +1  -4 Крим +5  +10 +8  +13
Вінницька +2  -3 +2  -3 Київ -1    +1 -1    +1
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Ялинки захищають 
волонтери

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Незвичний спосіб боротьби з вандалами, які вирубу-
ють перед новорічними святами ялинки, вигадали миколаївські во-
лонтери. Через соціальні мережі вони лише за три дні зібрали май-
же шість тисяч гривень. На ці гроші придбали спеціальне обладнання 
і хімікати та самі обробляють дерева. На ялинки розбризкують суміш 
з водоемульсійної фарби, вапна та рідини з неприємним запахом. Під 
таке оброблення підпадає понад 300 соснових дерев щодня. Самим 
деревам, кажуть лісники, суміш не шкодить, а от в хаті такі ялинки 
тримати вже неможливо. Як зазначив один із волонтерів Сергій Сав-
ченко, той, хто купив браконьєрську сосну, і хоче її перепродати, мо-
же мати великі проблеми на торгових точках. Тому що покупець буде 
точно невдоволений тим, які неприємні аромати виділятиме дерево в 
квартирі. Поки заходи відбуваються в приміському Матвіївському лі-
сі, яким вже три роки поспіль опікуються захисники природи. Люди 
взялися за таку роботу, бо в лісгоспі бракує працівників для охорони 
дерев від охочих нелегально здобути собі новорічну красуню. 

На «Славутич Арені» 
гратимуть 
міжнародні матчі

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ФУТБОЛ. У 2017 році на оновлення інфраструктури головного За-
порізького футбольного стадіону спрямовано понад вісім мільйонів 
гривень. Нещодавно «Славутич Арена» став місцем битви команд 
«Шахтар»(Донецьк) — «Зоря»(Луганськ). Попри проливний дощ, за 
грою команд прийшла спостерігати велика кількість уболівальників. 
Для їхньої безпеки на стадіоні було обладнано нову пропускну сис-
тему. Працювали 14 турнікетів, облаштованих за новітніми стандар-
тами. Як зазначив директор КП «Центральний стадіон» Максим Лу-
пашко, турнікети показали свою функціональність. Їхня особливість 
— це велика пропускна спроможність під час масштабних матчів, а 
також сучасна система зчитування облич. Тож, за твердженням ме-
неджменту стадіону, до наступного сезону об’єкт повністю готовий. 
Він відповідає стандартам та вимогам УЄФА. Це в перспективі дасть 
змогу проводити в Запоріжжі матчі збірних та єврокубкові ігри.

Нація — гідна вершин
ЗНАЙ НАШИХ! У Києві презентували 427 національних рекордів, 
які українці встановили 2017 року

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Днями в Холі чемпіо-
нів столичного НСК 

«Олімпійський» відбула-
ся презентація книги «На-
ціональний реєстр рекор-
дів України-2018», до якої 
увійшли всі зареєстровані 
надзвичайні й неординар-
ні досягнення, якими вра-
жали протягом цього ро-
ку співвітчизників рекор-
дсмени. 

На заході були при-
сутні зіркові рекордсме-
ни — від володарів най-
довших ніг і вусів до най-
сильніших жінок світу. А 
відкривала презентацію і 
нову Книгу рекордів тен-
дітна блондинка знаме-
нита Ірина Галай — пер-
ша українка, яка здій-
снила сходження на Еве-
рест і підняла на найви-
щу вершину світу пра-
пор національного Реє-
стру рекордів. «Це велика 
честь і велика нагорода 
для спортсмена — відчу-
вати всенародну підтрим-
ку на висоті 8848 м. Я не-
сла цей прапор, зокрема, 
й тому, щоб довести всьо-
му світові: українці — на-
ція, гідна вершин», — за-
значила рекордсменка.

Значну частину україн-
ського «Гіннеса» станов-
лять саме спортивні досяг-
нення. Їх у цьому виданні 59.

«Книга рекордів виконує 
дуже важливу місію. Вона 
популяризує масовий спорт 
і рухову активність, моти-

вує на нові досягнення, до-
водить, що спортивні ре-
корди та перемоги доступні 
кожному в будь-якому ві-
ці. Маємо ще одне підтвер-
дження, що українці — ве-
лика спортивна нація», — 
зазначив у зверненні до 
учасників профільний мі-
ністр Ігор Жданов.

Разом з атлетами на 
сторінках видання мож-
на побачити представни-
ків різних професій з усіх 
куточків України в та-
ких категоріях: «Мисте-
цтво», «Космос», «Діти», 
«ЗМІ», «Повітряні рекор-
ди», «Наука та технології» 
та інших.

Під час презентації було 
написано чергову сторін-
ку звершень. Рекорд про-
демонстрував могутність 
людського подиху: «Най-
більша кількість свічок, 
полум’я яких задуте од-
ним подихом» та «Людина 
з найбільшим об’ємом леге-
нів» увійде в розділ «Між-
народні досягнення» вже 
наступного випуску книги.

Під час заходу володар-
ка титулу «Найсильніша 
жінка планети» Ольга Ля-
щук встановила черговий 
рекорд. Українка 17 разів 
за хвилину підняла бетон-
ну книгу рекордів вагою 90 
кілограмів.

Про те, як розпочинався 
проект і чого досягли через 
сім років існування, розпо-
вів його засновник відомий 
спортивний коментатор, 
президент Національного 
реєстру рекордів України 
Валентин Щербачов.

«Ідеологія нашого реє-
стру рекордів — підняти 
оптимізм українців. Пока-
зати, що ми господарі сво-
го життя і не знаємо меж 
людських можливостей», 
— наголосив Валентин 
Щербачов.

З моменту першого ви-
дання героями Книги ре-
кордів стали понад 200 000 
українців. І далі буде…
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Найсильніша жінка планети Ольга Лящук на церемонії довела: краса і сила —  складові 
рекордів


