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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 25 вересня 2017 року
USD 2626.1562 EUR 3141.1454 RUB 4.5551 / AU 340612.46 AG 4456.59 PT 245020.37 PD 240555.91

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Десятки  тисяч хасидів 
відсвяткували в Україні 
новий 5778 рік біля місця 
поховання свого духовного 
наставника

Перехід банків з 2018 року  
на нові стандарти звітності  
зробить майже неможливим  
для їхніх клієнтів отримання  
іпотечних і споживчих кредитів

Заступник міністра фінансів про курс як індикатор 
для правильного й ефективного розрахунку видатків, 
насамперед з державного боргу

Westinghouse підвищує 
потужність блоків АЕС

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ. НАЕК «Енергоатом» і американ-
сько-японська компанія Westinghouse почали реалізацію пілот-
ного проекту з підвищення потужності і ефективності роботи 
третього енергоблока Южно-Української АЕС, що дасть змо-
гу в майбутньому на 10% збільшити кількість виробленої тут 
електроенергії. Йдеться про збільшення потужності з 1000 до 
1100 МВт, а також підвищення на 10% коефіцієнта встановле-
ної потужності (з проектного значення 74,5% до майже 85%). 

За словами президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недаш-
ковського, тривають роботи, які передують фізичній реаліза-
ції всіх проектів, але вже визначено заходи, порядок їх вико-
нання і внесок у підвищення потужності й ефективності, пові-
домляє УНІАН.

Цей проект пілотний для набагато більшого наступного за-
ходу з підвищення потужності й ефективності для шести бло-
ків різних станцій. Його мета — компенсувати виведення на ро-
боту в експортному режимі другого енергоблока Хмельницької 
АЕС у межах реалізації проекту «Енергоміст «Україна — ЄС».

ЦИТАТА ДНЯ

СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

16,048 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах,  

за даними держкомпанії «Укртрансгаз»

«Курс, 
який закладено 
в бюджет, не є 

індикативним, не є 
показником, до якого 

ми прагнемо чи хтось  
у країні має 
прагнути».

Чи є російський інтерес  
у каталонському 
референдумі?
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Замість зброї — пензель і полотно
АРТ-ТЕРАПІЯ. Як живопис допомагає бійцям долати психологічні наслідки бойових дій 

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Вибухи, постріли з ворожої 
зброї, нервове напруження, 

польовий побут, розлука з рідни-
ми в багатьох українців — захис-
ників Батьківщини вже позаду. 
Але тільки фізично. Психологіч-

но уві сні й наяву їх ще довго му-
читимуть картини і звуки війни. 
Нікому не під силу здолати цю бі-
ду в одну мить — ні лікареві, ні 
священику. Лише час здатен за-
лікувати рану. А ще — підтрим-
ка близьких і небайдужих людей. 
Не даремно ж кажуть: поділися 
своєю бідою, і вона стане меншою.

У столиці вже понад рік діє 
програма з арт-терапії для 
учасників АТО, ветеранів і чле-
нів їхніх сімей, організована Ки-
ївським міським центром соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді в межах міської цільової 
програми «Турбота». Художни-
ця Валерія Москвітіна розпові-

дає, що почалося все зі звичай-
ної розмови з директором цьо-
го центру Ярославою Колобо-
вою, яка завершилася пропози-
цією долучитися до соціальних 
заходів з надання комплексної 
соціально-психологічної допо-
моги киянам-учасникам АТО і 
членам їхніх сімей та проводи-

ти регулярні арт-терапевтичні 
заняття для чоловіків і жінок, 
які пройшли через горнило ві-
йни на сході, і для членів їхніх 
сімей. Тож щопонеділка з 18 до 
21 години у майстерні при 
Михайлівському монасти-
рі двері гостинно відчине-
ні для усіх охочих. 5

ФІНАНСИ

ГЕОПОЛІТИКА. За тиждень Каталонія може проголосити 
незалежність від Іспанії. «УК» досліджував, хто впливає  
на волевиявлення каталонців

3
Іспанський уряд намагається будь-що не допустити проявів сепаратизму,  
які можуть призвести до розчленування країни  
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оголошення

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

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації 
«Комплексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кре-
дитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті між-
народні торги на закупівлю товарів і супутніх по-
слуг за «Принципами та правилами закупівель това-
рів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-12302-22302-160-
GOODS-1):

«Впровадження обладнання для удосконалення 
ущільнення головного роз’єму реактора»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на 
сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.
kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. Контактні телефони 
ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 

E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шев-
ченка, 76) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

03.10.2017 о 15:20 до Денісова Тетяна Іванівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 19719, Черкаська обл.,Золотоніський 
р-н, с. Коврай Другий, вул. Хутірська, буд. 10) справа  
№ 695/1549/17, суддя Таратін В. О.

03.10.2017 о 14:40 до Кудакова Тетяна Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19702, Черкаська обл., м. Золо-
тоноша, вул. Черкаська, буд. 7, кв. 8) справа № 695/1459/17, 
суддя Таратін В. 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.

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 
на електронному торговельному майданчику ТОВАРНА БІРЖА «Універсальна товарно-сировинна біржа» 

Номер лота: Q82963b18854
Q82963b18855

Коротка назва лота/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитним договором № 304
Право вимоги за кредитним договором № 449

Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: Перші  відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 

Другі  відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 09.11.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 23.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 07.12.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 21.12.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 05.01.2018 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 22.01.2018 

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

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

Посилання на оголошення про проведення аукціону  
розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/153838
http://torgi.fg.gov.ua/153840

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 
на електронному торговельному майданчику ТОВАРНА МІЖНАЦІОНАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА  

БІРЖА «ЕПСІЛОН» 

Номер лота: Q83063b18856
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитним договором № 406
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: Перші  відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017 

Другі  відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 09.11.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 23.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 07.12.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 21.12.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) – 05.01.2018 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 22.01.2018 

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

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

Посилання на оголошення про проведення аукціону  
розміщене на веб-сайті Фонду
http://torgi.fg.gov.ua/153712

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації 

«Комплексної (зведеної) програми підвищення без-

пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кре-

дитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті між-

народні торги на закупівлю товарів і супутніх по-

слуг за «Принципами та правилами закупівель това-

рів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14403-14103-14401-

137-GOODS-1):

Лот 1: Впровадження системи забезпечення збе-

реження інформації в умовах проектних та запроек-

тних аварій («чорний ящик»). 

Лот 2: Модернізація ІОС (інформаційної обчислю-

вальної системи) енергоблоку з інтеграцією АСРК 

(автоматизованої системи радіаційного контролю), 

АСКРО (автоматизованої системи контролю радіа-

ційної обстановки) і СППБ (системи представлення 

параметрів безпеки). 

Лот 3: Модернізація систем радіаційного контро-

лю (СРК) АЕС.

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на 

сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.

kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. Контактні телефони 

ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 

E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ 
 щодо  продажу активів (майна) ПАТ »ВБР»

Номер лота: Q82617b18825 - Q82617b18831
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними договорами  

та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

05.10.2017; 20.10.2017; 03.11.2017; 17.11.2017; 
01.12.2017; 15.12.2017; 29.12.2017; 16.01.2018

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
26-vseukr-bank-rozv/21009-05102017-12096

Оголошення  
про затвердження умов реалізації 1139 одиниць майна (активів) банку шляхом 

безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна  

та офісна техніка,  та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього  
продажу юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті 
Банку  www.deltabank.com.ua та ФГВФО   
http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього продажу 
юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті 
Банку  www.deltabank.com.ua та ФГВФО   
http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення про проведення 
безпосереднього продажу, розміщене  
на веб-сайті Фонду

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/21187-20092017

Контактний телефон (044) 500-00-18

Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса суду: 51909, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

29.09.2017 о 13:30 до Пятько Ярослав Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Цимлянська, буд. 59, 
кв. 35) справа № 207/2336/17, суддя Бистрова Л. О.

29.09.2017 о 14:00 до Арлахов Сергій Георгійович (останнє відоме місце реє-
страції: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Астраханська, буд. 99б, 
кв. 164,165) справа № 207/2333/17, суддя Бистрова Л. О.

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.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лемеш-
ко Аллу Сергіївну, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 29 вересня 2017 року о 10.30 годині в приміщенні Оболонсько-
го районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера 

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Котля-
рову Олену Леонідівну, яка обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 вересня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

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

Суддя О. В. Жежера

Піщанський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 24700, Вінницька обл.,  
смт Піщанка, вул. Маяковського, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

05.10.2017 об 11:30 до Мяліцина Наталія Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 24706, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Брохвичі, вул. Шевченка, буд. 
19, кв. 7) справа № 142/568/17, суддя Гринишина А. А.

05.10.2017 о 12:00 до Островська Анастасія Павлівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 24720, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миролюбівка, вул. Леніна, буд. 
19) справа № 142/539/17, суддя Гринишина А. 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.

Одеський окружний адміністративний суд викликає як 
третю особу в справі № 815/2074/17 за позовом Страті-
євського Дмитра Михайловича до Уповноваженої особи 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснен-
ня ліквідації AT «Артем-банк» Шевченка Андрія Микола-
йовича, за участі третьої особи без самостійних вимог на 
предмет спору на стороні відповідача Луньо Іллі Вікто-
ровича, про визнання протиправними дії та зобов’язання 
вчинити певні дії, а саме: Луньо Іллю Вікторовича. Судо-
ве засідання відбудеться 29 вересня 2017 року о 15 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Одеського окружного адмі-
ністративного суду за адресою: вул. Фонтанська дорога, 
14, м. Одеса, 65012, зал №18.

Суддя Іванов Е. А.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 13.11.2017 р. о 
14 год. 00 хв. Фурманюк Олену Олександрівну, як відповіда-
чку в цивільній справі №760/15597/17 (№2/760/5403/17) за 
позовом Керівника Київської місцевої прокуратури №9 в ін-
тересах Київської міської ради до Фурманюк Олени Олексан-
дрівни, Головного територіального управління юстиції у міс-
ті Києві, третя особа: Солом’янська районна в м. Києві дер-
жавна адміністрація, третя особа: Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з обслуговування Солом’янського райо-
ну м. Києва», про витребування майна.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відпо-
відачки та третьої особи.

Суддя Коробенко С. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесен-
ський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Ільїнського Дмитра Дми-
тровича на 14 год. 30 хв. 2 жовтня 2017 року як відповідача у 
цивільній справі № 760/6595/17-ц (2-3777/17) за позовом Ке-
рівника місцевої прокуратури №9, Київської міської ради до 
Ільїнського Дмитра Дмитровича, Головного територіального 
управління юстиції у місті Києві, третя особа: Солом’янська 
районна в м. Києві державна адміністрація, третя особа: Ко-
мунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговуван-
ня житлового фонду Солом’янського району м. Києва», про 
витребування нежитлового приміщення, скасування рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Суддя В. В. Українець

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53300, Дніпропетровська обл., м. Орджонікі-
дзе, вул. Петровського, 37) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  02.10.2017 о 09:00 до Ма-
линовський Сергій Ігорович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 53303, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Тельмана, 
буд. 13) справа № 184/1232/17, суддя Гукова Р. 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.

Апеляційним судом Донецької області розглядається апеляційна скарга 
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» на 
заочне рішення Новогродівського міського суду Донецької області від 22 
червня 2017 року в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Дьяченко Лариси Іванів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Дьяченко Лариса Іванівна, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Молодіжна (Піонерська), 
буд. 9, кв. 4, викликається в судове засідання 3 жовтня 2017 року о 09 го-
дині 45 хвилин, розгляд якого відбудеться у залі № 5 Апеляційного суду 
Донецької області (Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на апеляційну скар-
гу. У разі неможливості з’явитись до суду апеляційної інстанції, прошу по-
відомити про це до початку розгляду справи.

Суддя Біляєвa O. M.

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України підозрюваного  

Баранова Георгія Георгійовича
Старшим слідчим слідчого відділу військової про-

куратури Південного регіону України Шутом В.О., від-
повідно до вимог ст.ст. 40, 112, 133, 135 та 137 КПК 
України, викликається на 11 год. 00 хв. 30 вересня 
2017 року до військової прокуратури Південного регі-
ону України (м. Одеса, вул. Пироговська, 11, тел. 048-
7314708) Баранов Георгій Георгійович (11.01.1974 ро-
ку народження) як підозрюваний, для проведення слід-
чо-процесуальних дій в кримінальному провадженні 
№42014000000001242 від 07.11.2015 року. Останнє ві-
доме місцезнаходження Баранова Г. Г.: АР Крим, м. Се-
вастополь, військова частина А0235.

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України підозрюваного  

Пазинича Віктора Васильовича
Старшим слідчим слідчого відділу військової про-

куратури Південного регіону України Шутом В.О., від-
повідно до вимог ст.ст. 40, 112, 133, 135 та 137 КПК 
України, викликається на 14 год. 00 хв. 30 вересня 
2017 року до військової прокуратури Південного регі-
ону України (м. Одеса, вул. Пироговська, 11, тел. 048-
7314708), Пазинич Віктор Васильович (10.05.1968 ро-
ку народження) як підозрюваний, для проведення слід-
чо-процесуальних дій в кримінальному провадженні 
№42017160690000086 від 01.08.2017 року. Останнє ві-
доме місцезнаходження Пазинича В. В.: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Горпищенка, буд. 110, кв. 30.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом Федорової Оле-
ни Анатоліївни до Федорова Романа Петровича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Федоров Роман Петрович, 
04.08.1971 року народження, мешкає: м. Єнакієве,  
м. Юнокомунарівськ, вул. Ленінградська, 63, виклика-
ється на 03.10.2017 року о 08 годині 30 хвилин до су-
ду, кабінет №312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

 Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м.  Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії — Донецького облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Пащен-
ко Ірини Володимирівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка Пащенко Ірина Володимирів-
на викликається до каб. № 18 суду на 28 ве-
ресни 2017 року о 08 годині 30 хвилин для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідачки справа буде розглянута в її 
відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії — Донецького облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Шкінде-
ра Сергія Івановича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Шкіндер Сергій Іванович ви-
кликається до каб. № 18 суду на 28 вересня 
2017 року о 13 годині 00 хвилин для участі в 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута в 
його відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
при повідомленні підозри у скоєнні 

кримінального правопорушення
Іващенко Зоя Прокопівна, 15.03.1954 

р.н., ур. м. Ясинувата, зареєстрована та 
фактично мешкає за адресою: м. Ясину-
вата, вул. Мічуріна, 54, на підставі ст.ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 27 вересня 2017 ро-
ку до каб. 117 СВ Краматорського ВП 
ГУНП в Донецькій області, до ст. слідчо-
го Прокоф’євої О. В. за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Ака-
демічна, 25, для повідомлення підозри та 
допиту вас у кримінальному провадженні 
№12016050390001937 по ч. 4 ст. 191 КК 
України.

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Конюшенка Ігоря 
Вікторовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/9736/17 
за позовною заявою Конюшенко Інни Ми-
колаївни до Конюшенка Ігоря Вікторовича 
про розірвання шлюбу, що відбудеться 29 
вересня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

ПАТ «БАНК КАМБІО» повідомляє, що з 
04.10.2017 року розпочнеться безпосе-
редній продаж юридичним та фізичним 
особам активів банку, а саме: основних 
засобів у кількості 721 одиниця (відповід-
но до Рішення виконавчої дирекції Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб  
№ 4136 від 14.09.2017 року).

Детальнішу інформацію про активи, що 
пропонуються до продажу, можна дізна-
тися на веб-сайті за адресою: http://torgi.
fg.gov.ua/direct_sale/index.php?ELEMENT_
ID=l53958, або за телефоном: (044) 459-
75-21.
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оголошення

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

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

організатори торгів:
 

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»

Номер лота: Q80126b18954
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21500-11102017-12401
 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»

Номер лота: Q80226b18955
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21498-11102017-12392
 

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: Q82326b18984
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21347-11102017-3
 

ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»

Номер лота: Q82426b18985-Q82426b18991
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21439-11102017-12490
 

ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»

Номер лота: Q82526b18992-Q82526b18994, Q82526b19185
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

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

ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Номер лота: Q82626b18995-Q82626b18996
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21471-12552
 

МІЖНАЦІОНАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА «ЕПСІЛОН»

Номер лота: Q83026b19048-Q83026b19051
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки), основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21494-11102017-12562
 

ТОВ «РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА»

Номер лота: Q83126b19052-Q83126b19053
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки), основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21510-11102017-5
 

ТОВАРНА БІРЖА «ПРОЗОРА»

Номер лота: Q83226b19054-Q83226b19059
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова, земля), основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21438-11102017-4
 

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: Q83326b19060
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельна ділянка), основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21346-11102017-2
 

ТОВ «ВЕР-ТАС»

Номер лота: Q83626b19097
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21472-12553
 

ТОВ «ТАБ ЮА»

Номер лота: Q83726b19098-Q83726b19104
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21412-12473
 

УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА «ВІДРОДЖЕННЯ»

Номер лота: Q83826b19105-Q83826b19108
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.10.2017; 26.10.2017; 09.11.2017; 23.11.2017; 07.12.2017; 21.12.2017; 05.01.2018; 22.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/21492-12603

У провадженні Вижницького районного су-
ду Чернівецької області знаходиться цивіль-
на справа №713/1150/17 за позовом Швейка  
Святослава Миколайовича до Швейка Світлани Во-
лодимирівни про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням.

Розгляд зазначеної справи повторно призначе-
ний на 11.00 год. 5 жовтня 2017 року в приміщен-
ні Вижницького районного суду Чернівецької облас-
ті: вул. Українська, 13, м. Вижниця, Чернівецька об-
ласть, суддя Пилип’юк І. В.

Суд викликає, як відповідачку по справі — Швейка 
Світлану Володимирівну, 16.04.1987 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: с. Мілієве, вул. Церковна, 4, Вижницького райо-
ну Чернівецької області. Явка до суду обов’язкова, у 
разі неявки відповідачки справа розглядатиметься за 
наявними матеріалами.

Тульчинський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Перемоги, 16) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

29.09.2017 о 09:00 до Земков Ігор Олександрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 23614, Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, смт Шпиків, вул. Жарчинського, буд. 7) справа № 
148/1074/17, суддя Саламаха О. В.

02.10.2017 о 10:30 до Погребна Вікторія Едуардівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 23607, Вінницька обл., 
Тульчинський р-н, с. Кинашів, вул. Набережна, буд. 124) 
справа № 148/1063/17, суддя Саламаха 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.

Богуславський районний суд Київської області, в 

зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/905/17 

за позовом Митяй Світлани Миколаївни до Сліпчен-

ка Руслана Вадимовича про визнання особи такою, 

що втратила право користування житлом та зняття 

з реєстраційного обліку, викликає в судове засідан-

ня, яке відбудеться 16 жовтня 2017 року о 12 год. 30 

хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав, Ки-

ївської області, як відповідача Сліпченко Руслан Ва-

димович, 20 лютого 1995 року народження, (останнє 

відоме місце реєстрації: вул. Вишнева, 63, м. Богус-

лав, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Селидівський міський суд Донецької облас-
ті (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Кукса Катерини Олександрівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачка Кукса Катерина Олександрівна, яка 
проживає за адресою: м. Селидове Донецької області, 
вул. Шевченка, 92/25, викликається в судове засідан-
ня, призначене на 15.11.2017 р. о 16.30 годині в примі-
щенні Селидівського міського суду Донецької облас-
ті, зал судових засідань № 3, суддя Капітонов В. І., для 
розгляду вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неявки в су-
дове засідання відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
в її відсутність з постановленням заочного рішення.

Корольовський районний суд м. Житомира (адреса су-
ду: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, Соборний май-
дан, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

29.09.2017 о 12:00 до Дроздовський Олег Віталійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 10000, Житомир-
ська обл., м. Житомир, пров. Польовий 5-й, буд. 13,  
кв. 2) справа № 296/2269/17, суддя Шалота К. В.

29.09.2017 о 11:40 до Форманюк Богдан Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 10024, Житомирська 
обл., м. Житомир, вул. Шевченка, буд. 41, кв. 77) справа № 
296/4908/17, суддя Шалота К. 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Паршиков Сергій Іванович, 10.08.1971 ро-

ку народження, який мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Грибниченка, 3\108, на підставі ст.ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися  30.09.17, 
02.10.17, 03.10.17 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до 
каб. № 115 першого СВ СУ прокуратури Донецької облас-
ті, до слідчого Самойленка І. А., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, для проведення 
за вашою участю слідчих дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017050000000721 від 13.09.2017 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України — допиту як підозрюваного, закінчення досудово-
го розслідування та відкриття матеріалів кримінального про-
вадження, вручення обвинувального акта та реєстру матері-
алів відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Гомзяку Євгену Олеговичу, 06.07.1984 р.н.,  відповідно 
до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 29 
вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 9 слідчого відділу Управління 
СБ України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 
40 (т. 0532-51-18-09), до слідчого Дорохова Б. А. для проведення слідчих 
(процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розсліду-
вання та відкриття матеріалів досудового розслідування) як підозрювано-
го за вашою участю у кримінальному провадженні №22014170000000041 
від 25.09.2014 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Слідчий слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Б. А. Дорохов

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а 

в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — зазда-
легідь повідомити про це зазначених осіб.

ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-

го рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;

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

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

виклик.
ст. 139 КПК України 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 

відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладаєть-
ся грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  
— у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб  — 
у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, 
встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Амур-Нижньодніпровський район-
ний суд м. Дніпропетровська (адреса су-
ду: 49072, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, вул. Новоселівська, 9) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 29.09.2017 о 09:30 
до Ронін Олексій Ігорович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 49000, Дніпропетров-
ська обл., м.Дніпропетровськ, вул. Осе-
тинська, буд. 60) справа № 199/1879/15-ц,  
суддя Якименко Л. Г.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України.  З опублікуванням цьо-
го оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Богуславський районний суд Київської 
обл (адреса суду: 09700, Київська обл., 
м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  29.09.2017 
о 12:00 до Олійник Галина Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 
09710, Київська обл., Богуславський р-н, 
с. Саварка, вул. Луганська, буд. 35) справа  
№ 358/1111/17, суддя Тітов М. Б.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Козелецький районний суд Чернігівської 
обл. (адреса суду: 17001, Чернігівська обл., 
смт. Козелець, вул. Свято-Преображен-
ська, 7) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке від-
будеться 29.09.2017 о 09:30 до Марущен-
ко Микола Васильович (останнє відоме 
місце реєстрації: 17037, Чернiгiвська обл., 
Козелецький р-н, с. Новий Шлях, вул. Під-
висоцького, буд. 7) справа № 734/2440/17,  
суддя Соловей В. В.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 
169 ЦПК України. З опублікуванням цього 
оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового за-
сідання.
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Макарівський районний суд Київської області викликає за адре-
сою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 35 на 05.03.2018 ро-
ку о 10 год. 00 хв. відповідачів: Кошеля Віктора Михайловича, Чижа 
Миколу Івановича, Бевза Олександра Ананійовича, Нетудихату Лео-
ніда Івановича, Бурдейну Людмилу Петрівну, Іващенка Андрія Васи-
льовича, Посника Миколу Миколайовича, Смоланова Олексія Генна-
дійовича, Павліченка Олега Миколайовича, треті особи без самостій-
них вимог: Реєстраційна служба Макарівського районного управлін-
ня юстиції Київської області, Приватний нотаріус Київського місько-
го нотаріального округу — Шупеня Олександр Миколайович, по ци-
вільній справі № 370/207/15-ц за позовом Артеменко Ніли Федорів-
ни, Артеменко Наталії Олександрівни, Артеменко Олени Олександрів-
ни, Грачової Лідії Миколаївни, Бородавко Галини Дмитрівни, Ковтуна 
Миколи Тимофійовича, Кондратенко Олени Іванівни, Кирпач Тамари 
Миколаївни, Лісовської Галини Йосипівни, Макаренко Катерини Ми-
колаївни, Нестеренко Анастасії Володимирівни, Оніщук Катерини Ми-
колаївни, Прус Ольги Іванівни, Петренко Віри Талимонівни, Петренка 
Віктора Талимоновича, Сопленко Єви Романівни, Семененка Володи-
мира Вікторовича, Романової Оксани Олексіївни, Романової Марії Во-
лодимирівни, Романова Олексія Сергійовича, Цибенко Катерини Сте-
фанівни, Усовченко Катерини Олександрівни до Кошеля Віктора Ми-
хайловича, Чижа Миколи Івановича, Бевза Олександра Ананійовича, 
Нетудихати Леоніда Івановича, Бурдейної Людмили Петрівни, Іващен-
ка Андрія Васильовича, Посника Миколи Миколайовича, Смоланова 
Олексія Геннадійовича, Павліченка Олега Миколайовича, треті особи 
без самостійних вимог: Реєстраційна служба Макарівського районно-
го управління юстиції Київської області, Приватний нотаріус Київсько-
го міського нотаріального округу — Шупеня Олександр Миколайович, 
про визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок недійсни-
ми та скасування записів в реєстрі прав власності на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Цюрупинський районний суд Херсонської облас-
ті викликає відповідача Магазинського Володими-
ра Володимировича на 30.10.2017 року об 11.30 го-
дині у справі за позовом Троїцької Вікторії Валеріїв-
ни до Магазинського Володимира Володимирови-
ча, 3-тя особа: Служба у справах дітей Олешківської 
РДА, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів. У разі неявки в судове засідання спра-
ву буде розглянуто за відсутності відповідача за на-
явними в ній матеріалами.

Адреса суду: 75100, Херсонська область, м. Олеш-
ки, вул. Поштова, 48.

Суддя В. П. Бойко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Яблонського Сергія Григоровича, що 31 жовтня 2017 
року о 14 год. 15 хв. за адресою: 04053, м. Київ, Воз-
несенський узвіз, 10-Б, каб. 57 відбудеться судове 
засідання в цивільній справі за позовом Хомич Марії 
Миколаївни до Яблонського Сергія Григоровича про 
стягнення заборгованості.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Дьячкову Ганну Федорів-
ну (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. 
Гастело, б. 1/30, кв. 6) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Дьячкова Владислава 
Костянтиновича до Дьячкової Ганни Федорівни про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 05.10.2017 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Білозерський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 11 жовтня 2017 року о 10.30 
год. суддя Рибас А. В. проводить розгляд справи  
№ 648/2689/17 за позовом Бражнікової Наталії Сер-
гіївни до Бражнікова Павла Володимировича про ро-
зірвання шлюбу.

Бражніков Павло Володимирович викликається 
в судове засідання. В разі неявки останнього в су-
дове засідання, справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити 
суд про причини неявки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, 
вул. Д.Яворницького, 97/13.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 46) викликає на 
10.30 год. 10.10.2017 року Мачковського Сергія Ми-
колайовича як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АНСУ» до Мачковського Сергія Миколайовича про 
стягнення коштів.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній даних.

Суддя В. В. Лазаренко

Чернігівський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 20 
жовтня 2017 року в приміщенні Чернігівського районного 
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 391 Куліша Юрія 
Олександровича, останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Кіровське, м-н Гірняцький, 8, кв. 129, Мирзу Те-
тяну Леонідівну, останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Кіровське, м-н Гірняцький, 1, кв. 65, як відповіда-
чів по цивільній справі № 329/774/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Куліша Юрія Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Суддя Богослов А. В.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Борен-А» до 
Алексєєнко С. В. про стягнення неповерненої суми позики.

Відповідач по справі: Алексєєнко Сергій Володимирович, 15.01.1982 ро-
ку народження, місце реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 
Шахтарська, буд. 30, кв. 40.

Справу призначено до розгляду на 15.30 годину 6 листопада 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-

зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа може бути розглянута в його відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Втрачене Свідоцтво на право власності на житло, свідоцтво видане 

згідно з розпорядженням № 67-822 від 24 листопада 2006 року Дер-

жавною адміністрацією Дніпровського району і посвідчує, що квартира 

дійсно належить на праві приватної власності, яка знаходиться за адре-

сою: бульвар Праці, 7, кв. 23 Дніпровського р-ну, м. Київ, на ім’я Ма-

зур Євгенії Леонідівни та членам її сім’ї — Мазур Олександр Іванович,  

вважати недійсним.

Втрачені Судновий білет та 
Свідоцтво про придатність ма-
лого судна до плавання на чо-
вен М-400, № UA-ADVM4011І108, 
номер судна КИВ 2862-К, зареє-
стрований на ім’я — Кувшинов 
Валерій Альбертович, вважати  
недійсними з 18.09.2017 року.

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на квартиру № 88 по вул. Михай-
ла Омеляновича-Павленка (колишня 
вул. Суворова) у м. Києві, зареєстро-
вану на Цюкала Василя Миколайови-
ча, видане відділом приватизації дер-
жавного фонду Печерського району 
м. Києва 25.12.1995р. (Розпоряджен-
ня № 2381) — вважати недійсним.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 12 жовтня 2017 року о 
08.30 годині (резервна дата 16 жовтня 2017 року о 08.00 
годині) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, 
вул. Соборна, 84, як відповідача Богдана Віталія Сергійо-
вича по цивільній справі № 326/1060/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління АТ «Ощадбанк» до Богдана Віталія Сергійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказа-
ні дату та час справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє, що судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Гута Володимира Васильовича до Бо-
лехана Валерія Ілліча про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщен-
ням відбудеться о 09.00 год. 13 жовтня 2017 року 
в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка Сумської 
області, вул. Незалежності, 7. У судове засідання ви-
кликається відповідач — Болехан Валерій Ілліч.

Суддя Ільченко В. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає Андрієнка Валентина Вадимовича, 19 лип-
ня 1993 року народження, у судове засідання, яке 
призначене на 15 годину 00 хвилин 12 жовтня 2017 
року, для розгляду цивільної справи № 319/1166/17 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Андрієнка Валентина Вадимови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на, 26-а, смт Більмак Більмацького району Запорізь-
кої області.

Суддя Мальований В. О.

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса су-
ду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  29.09.2017 о 09:30 до Чаюн Світлана Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 20333, Черкаська обл., Жаш-
ківський р-н, с. Пугачівка, вул. Жовтнева, буд. 21) справа  
№ 693/383/17, суддя Шимчик Р. 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.

Суддя Голопристанського районного суду  
Херсонської області Данилевський М. А., повідомляє 
про слухання цивільної справи № 654/2308/17-ц за 
позовною заявою Янчукової Людмили Іванівни до 
Ліпшиця Ігоря Вілійовича про стягнення аліментів, 
яке призначено до судового розгляду на 27.10.2017 
року об 11.30 год. за адресою: м. Гола Пристань, вул. 
Горького, №19, та викликає до суду відповідача Ліп-
шиця Ігоря Вілійовича, останнє відоме місцезнахо-
дження: м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії, буд. 
45, кв. 80, у разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута без його участі.

Варвинський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17600, Чернігівська обл., смт Варва, вул. Шевченка, 40) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  29.09.2017 об 11:00 до Громенко Наталія Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 17620, Чернігівська обл., Варвин-
ський р-н, с. Журавка, вул. Лесі Українки, буд. 80) справа  
№ 731/317/17, суддя Моцьор 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/8340/2017 за позовом Петрової 
Юлії Олександрівни до Петрова Тараса Борисовича про на-
дання дозволу на в’їзд та виїзд з України неповнолітній ди-
тині без згоди батька.

Відповідач по справі: Петров Тарас Борисович, 01.07.1980 
року народження, який зареєстрований: Донецька область, 
м. Єнакієве, пр. Леніна, 89-44, викликається в судове засі-
дання на 17 жовтня 2017 року о 14 год. 30 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суддя Харченко О. П.

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  29.09.2017 о 08:10 до Сер-
дюченко Любов Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 
27503, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Колгоспна, 
буд. 8) справа № 401/1708/17, суддя Волошина Н. Л.

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.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповіда-
чку Жадовець Світлану Іванівну, 12.04.1962 року народження, проживає 
за адресою: Донецька область, м. Амвросіївка, вул. Свободи, 15/73, у су-
дове засідання по цивільній справі № 323/2476/17 (2/323/843/17) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Жадовець Світлани Іванівни про стягнення заборгованості під головуван-
ням судді Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 5 жовтня 2017 року о 15.00 
годині в приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
Травнева, 23 (каб. № 12).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається по-
відомленою про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до су-
ду справу може бути розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній 
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважа-
ються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів: серія АК: 2348426, 6644196, 
6191607, 6228946, 6644212; Зелена Картка Вся 
система, Азербайджан: 12606189,12600241; 
добровільне страхування відповідальності за 
оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
2598067, 2141037, 2646552, 2699087, 2717299, 
2767247, 2785947, 2597909, 2603951, 2343203, 
2343206, 2616024, 2511203, 2685884, 2566278, 
2699016, 2685871, 2646638, 2742425—2742428, 
2603948—2603949, 2630473—2630475.

У провадженні Самбірського міськрайонно-
го суду Львівської області знаходиться цивільна 
справа за позовом Левшенко Наталії Іллівни до 
Левшенка Олександра Олександровича про ро-
зірвання шлюбу.

Левшенко Олександр Олександрович викли-
кається як відповідач у судове засідання, яке від-
будеться 10.10.2017р. о 10.00 год. у приміщен-
ні Самбірського міськрайонного суду Львівської 
області (м. Самбір, Львівська область, вул. Ма-
зепи, 18).

У разі неявки відповідача на це судове засі-
дання суд розглядатиме справу в його відсут-
ності.

Суддя Карнасевич Г. І.

Збаразький районний суд Тернопільської обл. (адре-
са суду: 47300, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Гру-
шевського, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 18.10.2017 о 10:20 до 
Сташко Леся Романівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 47305, Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. База-
ринці, вул. Молодіжна, буд.36) справа № 598/761/17,  
суддя Левків А. І.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
як відповідачку Костюкову Ірину Павлівну, 14.10.1977 ро-
ку народження, проживає за адресою: Донецька область,  
м. Амвросіївка, вул. Садова, 19, у судове засідання по ци-
вільній справі № 323/2453/17 (2/323/833/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Костюкової Ірини Павлівни про стягнен-
ня заборгованості під головуванням судді Плечищевої О. В., 
кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 5 жовтня 
2017 року о 16.00 годині в приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23 (каб. №12).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи 
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за 
її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
як відповідача Самкова Павла Павловича, 13.11.1965 року 
народження, проживає за адресою: Донецька область, с. По-
кровка, вул. Артема, 4, у судове засідання по цивільній спра-
ві № 323/2481/17 (2/323/846/17) за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Самкова Павла Павловича про стягнення заборгованос-
ті під головуванням судді Плечищевої О. В., кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 5 жовтня 
2017 року о 16.30 годині в приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23 (каб. № 12).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як 
відповідачку Хворостову Олену Володимирівну, 22.01.1959 
року народження, проживає за адресою: Донецька область, 
м. Амвросіївка, вул. Красноармійська, 92, у судове засідан-
ня по цивільній справі № 323/2457/17 (2/323/837/17) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Хворостової Олени Володимирів-
ни про стягнення заборгованості під головуванням судді  
Плечищевої О. В., кабінет №12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 5 жовтня 
2017 року о 15.30 годині в приміщення суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23 (каб. № 12).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка 
вважається повідомленою про час та місце розгляду справи 
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за 
її відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
39А) розглядає цивільну справу 227/2932/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Зубкової В. В. 
про стягнення заборгованості.

Відповідачка: Зубкова Вероніка Володимирівна, місце ре-
єстрації: 86781, Донецька область, м. Харцизьк, смт Зуївка, 
вул. Колхозна, буд. 26; викликається на 5 жовтня 2017 року 
о 10.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки 
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 Тимофєєва Г. Л.
Суворовським районним судом м. Одеси призначається до слухання цивільна справа за по-

зовом Услистого Олександра Сергійовича до Відкритого акціонерного товариства «Одеський 
домобудівельний комбінат», Виконавчого комітету Одеської міської ради, Управління капіталь-
ного будівництва Одеської міської ради, Левицької Любові Юріївни, третя особа: Могильников 
Валентин Дмитрович, про визнання права приватної власності на нерухоме майно.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає, як відповідача Філіппова Вадима Іва-
новича по цивільній справі за позовом Услистого Олександра Сергійовича до Відкритого акці-
онерного товариства «Одеський домобудівельний комбінат», Виконавчого комітету Одеської 
міської ради, Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Левицької Любові 
Юріївни, третя особа: Могильников Валентин Дмитрович, про визнання права приватної влас-
ності на нерухоме майно, у судове засідання, яке відбудеться 11 жовтня 2017 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Чорноморського Козацтва, № 68, зал судових засідань № 22.

У разі неявки судове засідання буде проведено у вашу відсутність.
Суддя І. Г. Шепітко

Менський районний суд Чернігівської області викликає як відповіда-
ча Пурик Наталію Сергіївну (останнє місце проживання невідоме) по ци-
вільній справі 738/1281/17, № провадження 2/738/509/2017 за позовом 
Пурик Ніни Михайлівни до Пурик Наталії Сергіївни, третя особа: Лок-
нистенська сільська рада Менського району Чернігівської області, про 
визнання особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 9 жовтня 2017 року в 
приміщенні Менського районного суду Чернігівської області за адре-
сою: вулиця Сіверський шлях, № 146, місто Мена Чернігівської області, 
15600, під головуванням судді Савченко О. А.

В разі неявки особи, яка викликається, справу буде розглянуто за її 
відсутності на підставі наявних доказів в матеріалах справи.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу 227/2930/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Майстрич Н.А. про стягнення заборгованості.

Відповідачка: Майстрич Ніна Анатоліївна, місце реєстрації: 86700, Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, вул. Советська, буд. 7, кв. 73 викликається на 5 жовтня 2017 
року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки необхідно повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +13  +18 Черкаська  +4  +9  +13  +18
Житомирська +4  +9 +13  +18 Кіровоградська  +4  +9  +13  +18
Чернігівська +3  +8 +11  +16 Полтавська  +3  +8  +11  +16
Сумська +2  +7 +10  +16 Дніпропетровська  +4  +9  +13  +18
Закарпатська +7  +12 +17  +22 Одеська  +7  +12  +14  +19
Рівненська +4  +9 +13  +18 Миколаївська  +6  +11  +14  +19
Львівська +4  +9 +13  +18 Херсонська  +6  +11  +14  +19
Івано-Франківська +4  +9 +13  +18 Запорізька  +3  +8  +13  +18
Волинська +4  +9 +13  +18 Харківська  +1  +6  +11  +16
Хмельницька +4  +9 +13  +18 Донецька  +2  +7  +11  +16
Чернівецька +4  +9 +13  +18 Луганська  +1  +6  +11  +16
Тернопільська +4  +9 +13  +18 Крим  +8  +13  +14  +19
Вінницька +4  +9 +13  +18 Київ +6  +8 +15  +17
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ОГОлОшеННя

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне про-
вадження відносно обвинуваченого Іванчука Ігоря Івановича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 20 
лютого 2017 року кримінальне провадження за обвинуваченням Іванчука Іго-
ря Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Обвинувачений Іванчук І.І., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вулиця Червоноармійська, 30, викликається 6 жовтня 2017р. 
о 08 годині 30 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в підготовчому судово-
му засіданні.

Суддя І.І. КарабаН

ФОТОФАКТ

П’ЯТИРАЗОВІ ЧЕМПІОНИ. Паралімпійська збірна України 
з футболу перемогла команду Ірану в фіналі чемпіонату сві-
ту-2017 і  стала переможцем турніру, який відбувся в Аргентині. 
Це вже п’ята перемога наших футболістів-паралімпійців на сві-
тових першостях — до цього українці перемагали у 2001, 2003, 
2009 та 2013 роках. На шляху до трофею наші футболісти  за-
били  25 голів, пропустили  лише  двічі. Та головною перемо-

гою хлопці вважають свій півфінальний матч проти збірної Ро-
сії: «синьо-жовті» вели 2:0, проте росіяни змогли зрівняти ра-
хунок. А в  серії пенальті сильнішою виявилася наша команда. 

Фахівці вважають перемогу закономірною, адже наша збір-
на понад півтора десятиліття серед найсильніших. Торік вона 
стала чемпіоном Паралімпіади. А українці гордяться тим, що ці 
хлопці роблять  для держави у цей нелегкий час. 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Його вирішили провести 
на Новоайдарщині, бо са-

ме тут проживають нащад-
ки українців-лемків. Але до 
свята долучилися творчі ко-
лективи та солісти-виконав-
ці лемківських пісень зі Сва-
тівського, Новопсковсько-
го, Кремінського, Новоайдар-
ського, Станично-Лугансько-
го районів області.

«Українці, переселені з 
Польщі у 1944—1947 роках, 
потрапили у 12 районів об-
ласті, а найбільше у Луту-
гинський і Новоайдарський. 
Ми знайшли в архівних ма-
теріалах трагічні дані про те, 
що тільки в грудні 1944 року 
було переселено 8297 сімей. 
А за даними обласного осе-
редку лемківського товари-
ства, їх було й більше — ка-
жуть про 15. Навіть про три-
валість депортації дані різ-
няться: за одними, вона три-
вала до 1947 року, за інши-
ми — аж до 1951, — розпо-
відає заступник начальни-
ка управління культури, на-
ціональностей та релігії Лу-
ганської ОДА Олександр Ко-
зенко. — Нині ми свідки онов-
леного сьомого  фестивалю 
«Стежками Лемківщини». 

Гостями етнофестивалю 
стали делегати із Закарпат-
ської області, яких очолив 
голова Всеукраїнського то-
вариства «Лемківщина» Ва-
силь Мулеса, і жіночий квар-
тет «Дивоцвіт» із Львівської 
області.

«Мені випала нагода від-
відати землі рідної для мене 

Луганщини, яка вразила гос-
тинністю. У 1991 році ми ста-
вили кордони у Свердлов-
ську. Тоді думали, що це буде 
назавжди. Але нині все ста-
лося так, що мусимо все по-
чинати спочатку, — каже Ва-
силь Мулеса. — Лемківщи-
на зберегла всупереч усьому 
мову й культуру, архітекту-
ру і пісню, церкви й сакраль-
не мистецтво. Вона дала сві-
тові діячів культури, які ста-
ли візитівкою України. Про 
лемків Луганщини намагає-
мося дізнатися якомога біль-
ше. Знаємо,  що коли їх де-
портували, вони тут себе зна-
йшли. Їх тут кинули помира-
ти, а вони взяли в руки ло-

пати, сокири і почали буду-
вати хати, народжувати ді-
тей, співати пісень, обжива-
тися і створювати лемківські 
осередки. Стали самодостат-
ньою субетнічною меншиною 
в українській національній 
культурі, доповнили віночок 
української культури на Лу-
ганщині».

Тож на етнофестивалі 
учасники і гості згадали чер-
гову річницю трагічних по-
дій початку примусового ви-
селення українців з етнічних 
земель. Посадили дерева ми-
ру, пройшли урочистою хо-
дою через  Новоайдар з укра-
їнським прапором завдовжки  
100 метрів і взяли участь у за-

паленні найсхіднішої лемків-
ської ватри.  І хоч, за словами 
директора Штормовського 
сільського будинку культури 
Тетяни Глухіної, яка разом з 
колегами збирає матеріали з 
історії лемків Новоайдарщи-
ни, залишилося тільки 14 лю-
дей, які пам’ятають, як при-
їхали з Лемківщини у 1945 
році, на сході країни багато 
їхніх нащадків. Саме разом з 
ними, молоддю, тут цього ро-
ку на основі зібраного мате-
ріалу створили відеофільм 
«Вирване коріння». І дівчата 
з ансамблю «Мальви» співа-
ють виключно лемківські піс-
ні, які знали та любили їхні 
бабусі й  дідусі. 

Лемківська ватра запалала  
й на сході країни
ЗНАКОВО. На Луганщині відродили етнографічний фестиваль

Серед почесних 
машинобудівників — 
легендарні спортсмени

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Напередодні професійного свята машинобудів-
ників, яке в Україні відзначали 24 вересня,  в Сумському НВО тра-
диційно відзначили тих, чий внесок у загальну справу особливо ва-
гомий.

Найвищого внутрішньозаводського звання «Почесний машинобу-
дівник СНВО» удостоєні п’ятеро представників робітничого колекти-
ву. Серед них стрижневик ручного формування Микола Лазебний, 
слюсар механоскладальних робіт Павло Денисенко, економіст Іл-
ля Карпичев, а також легендарні спортсмени дворазові олімпійські 
чемпіони сумчани Володимир Голубничий та Олександр Шапарен-
ко, чиє трудове життя розпочиналося у 1950—1960-х роках саме в 
заводському колективі. І нині обоє активно цікавляться життям ро-
бітників, уболівають за виробництво, відвідують підприємство.

Вручаючи нагороди, керівник Сумського НВО Олексій Цимбал 
і голова профспілки «Машметал» Іван Совгіра наголосили, що це 
звання запроваджено ще в середині 1970-х років,  його удостоєно 
140 заводчан. Нагороди, подарунки та відзнаки одержали також 
ветерани виробництва, представники трудових династій, чиї імена 
вписано в Галереї пошани.

Найтриваліший трудовий стаж — 221 рік  мають родини Скаче-
дубів-Манько,  Киричків-Наталічів — 173. А четверо представників 
Татаринових на рідному підприємстві вже відрахували 111 трудових 
років.
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Дівчата з ансамблю «Мальви» не лише співають 
лемківські пісні, а й пошили собі автентичний одяг
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