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ЦИФРА ДНЯ

ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ:             «Усі рішення 
мають враховувати 

інтереси наших громадян 
незалежно від походження. 

І до отримання 
експертного висновку 

Венеціанської комісії про 
жодні зміни не йдеться»

ФРН підтримає 
миротворців ООН 

ДИПЛОМАТІЯ. Телефонну розмову з Федеральним канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель провів Президент Петро Порошен-
ко, під час якої привітав німецького лідера з перемогою її політич-
ної сили на парламентських виборах, які відбулися там 24 вересня. 
«Від цієї перемоги залежить стабільність усієї Європи», — наголо-
сив Президент, побажавши співрозмовниці успішного завершен-
ня коаліційних переговорів. Петро Порошенко та Ангела Меркель 
обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану 
імплементації мінських домовленостей, повідомляє департамент 
прес-служби АП. Зокрема вони скоординували підходи щодо реа-
лізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на тери-
торії окупованої Росією частини Донбасу та неконтрольованої ді-
лянки українсько-російського кордону.

Президент наголосив на необхідності негайних кроків для не-
допущення виконання так званого вироку проти одного з лідерів 
кримських татар Ільмі Умерова, а також консолідації міжнарод-
ної підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх 
українських заручників з російського полону.

450%
становитиме середнє підвищення 

посадових окладів військовослужбовців  
із 1 січня 2018 року

ШАНС НА МАЙБУТТЯ. Упродовж двох днів абітурієнти  
з тимчасово окупованих територій ще можуть вступити  
у вітчизняні університети й профтехзаклади  
без атестата, паспорта й сертифіката ЗНО

Міністр освіти і науки про захист мовного простору  
у власній державі в контексті набуття чинності  
Закону «Про освіту»
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ДОСВІД

Луганські сільгоспвиробники 
вирішили об’єднати зусилля 
задля того, щоб на праці 
хліборобів не наживалися 
посередники

Побувавши в Піднебесній, 
починаєш краще розуміти, 
без чого не обійтися на 
шляху до технологічного 
майбутнього

УкРАїНА І СВІТ

Легальний перевізник надійніший
УГОДА. Взаємодія Держпраці та Укртрансбезпеки посилить контроль  
за офіційним працевлаштуванням і охороною праці у транспортній галузі

Любомира КОВАЛЬ,  
«Урядовий кур’єр»

Кажуть, що автомобілі — не роз-
кіш. Тож одні мають їх в осо-

бистому користуванні, а інші на них 
працюють. Та попри те, де ти пере-
буваєш — за кермом чи у салоні, 

дуже хочеться, щоб подорож була 
безпечною і закінчилася щасливо і 
вчасно. А стежити за тим, щоб усе 
саме так і відбувалося, поклика-
ні працівники Державної служби з 
питань праці та Держслужби з без-
пеки на транспорті. Днями керівни-
ки цих служб підписали угоду про 

співпрацю у сфері охорони праці 
на українських дорогах. Її мета — 
знизити рівень травматизму і не-
щасних випадків не лише на авто-
шляхах, а й в усіх сегментах, де лю-
ди працюють з машинами та склад-
ними механізмами. Аналіз вироб-
ничого травматизму в Україні за 

останні півтора року можна поба-
чити у таблиці 1. За угодою, фахів-
ці обох служб також мають стежи-
ти, щоб під час оформлення на ро-
боту на підприємства транспорт-
ної та інших галузей, де викорис-
товують складні машини, українці 
укладали офіційні договори. Адже 

серед негативних наслідків незаде-
кларованої праці — обмежені пра-
ва на пенсію, позбавлення праців-
ників належних соціальних гаран-
тій і можливості захистити свої 
трудові права у разі конфлік-
ту з роботодавцем або нещас-
ного випадку на виробництві. 

3

Крим і Донбас врятує 
українська освіта Ф
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1. Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача — Бабченко Альо-
ну  Валеріївну (м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Генерала Дідоренка, б. 4) по справі № 409/1133/17 (провадження  
№ 2/409/603/17) за позовом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ про стягнення коштів, 
витрачених на навчання та утримання.

Судове засідання відбудеться 11.10.2017 р. (резервна дата 13.10.2017 року) об 11.30 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

2. Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача — Капустіна Олек-
сія Віталійовича (м. Луганськ, вул. Клубна, 81/67) по справі № 409/1381/17 (провадження № 2/409/693/17) за позо-
вом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ про стягнення коштів, витрачених на навчан-
ня та утримання.

Судове засідання відбудеться 03.10.2017 р. о 15.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

3. Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача — Лук’янчикова 
Дмитра Євгеновича (м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Генерала Дідоренка, б. 4) по справі № 409/1379/17 (проваджен-
ня № 2/409/692/17) за позовом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ про стягнення ко-
штів, витрачених на навчання та утримання.

Судове засідання відбудеться 25.10.2017 р. о 10.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

4. Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача — Орлова Олек-
сія Олександровича (м. Луганськ, вул. Клубна, 81/67) по справі № 409/1373/17 (провадження № 2/409/689/17) за по-
зовом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ про стягнення коштів, витрачених на навчан-
ня та утримання.

Судове засідання відбудеться 07.11.2017 р. о 08.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

5. Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача — Ващенка Сер-
гія Олеговича (м. Луганськ, вул. Клубна, 81/67) по справі № 409/1374/17 (провадження № 2/409/690/17) за позо-
вом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ про стягнення коштів, витрачених на навчан-
ня та утримання.

Судове засідання відбудеться 07.11.2017 р. о 09.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,  
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

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  05.10.2017 о 14:15 
до Благих Ігор Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 52801, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,  
вул. Гагаріна, буд. 23, кв. 28) справа № 186/976/17, суддя  
Демиденко С. 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.

Суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької 
області Андрощук Є. М. повідомляє про слухання цивільної спра-
ви за позовом Хмельницької ощадної кредитної спілки до Шере-
мети Тамари Володимирівни, Грибовської Ірини Григорівни, Чер-
нилевської Руслани Іванівни, Шадріної Віри Євгенівни про стяг-
нення кредитної заборгованості, яке відбудеться 03 жовтня 2017 
року об 11 год. 00 хв. за адресою: Хмельницька область, м. Ста-
рокостянтинів, вул. Миру, 9 та викликає до суду як відповідачів: 
Шеремету Тамару Володимирівну, 04.02.1970 року народження, 
Грибовську Ірину Григорівну, 19.10.1976 року народження, Чер-
нилевську Руслану Іванівну, 08.09.1973 року народження, Шадрі-
ну Віру Євгенівну, 28.11.1965 року народження. У разі неявки в 
судове засідання відповідачів справа буде розглядатися у їх від-
сутність.

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області викликає Самойленка Федора Сергійовича, 
10.02.1986 року народження, як відповідача по ци-
вільній справі № 660/730/17 за позовом Бец Євгенії 
Миколаївни до Самойленка Федора Сергійовича про 
усунення перешкод у користуванні житлом шляхом 
визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням, призначену на 14 
год. 00 хв. 02 жовтня 2017 року в залі суду за адре-
сою: вул. Тітова 2-А, смт Нововоронцовка Херсон-
ської області. В разі неявки справа буде розгляда-
тися за відсутності відповідача на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя В. О. Каневський

Великоновосілківський районний суд Донецької області 
в зв’язку з розглядом цивільної справи № 220/629/17 (про-
вадження № 2/220/305/17) за позовом Лось Миколи Фран-
цовича до Іскрівської сільської ради Великоновосілківсько-
го району Донецької області Алієвої Ніни Францівни про ви-
значення додаткового строку для прийняття спадщини пові-
домляє, що судове засідання призначено на 03.10.2017 р. на 
13.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. 
Фонтанна, 21, суддя Якішина О. М. Суд викликає як відпові-
дача Алієву Ніну Францівну. Явка до суду є обов’язковою. В 
разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Авсєйкову Наталію Іванівну, 08.05.1956 року народжен-
ня, зареєстровану: АР Крим, м. Севастополь, вул. Острякова, 
123/155 в підготовче судове засідання за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні № 22017011000000008 за 
ч. 1 ст. 111 КК України на 10.30 годину 12 жовтня 2017 року 
в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабі-
нет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л.М. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший 
документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в 
суд дане оголошення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою спеціального су-
дового провадження.

Суддя Бабайлова Л. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Плотникова Геннадія Михайловича, 12.12.1952 ро-
ку народження, зареєстрованого: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Громова, 60, кв. 203 в підготовче судове засідан-
ня за обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
№ 22017011000000010 за ч. 1 ст. 111 КК України на 10.00 го-
дину 12 жовтня 2017 року в приміщенні суду на пр. Маяков-
ського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням судді 
Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 
У разі неявки обвинуваченого в суд дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням і розгляд справи можливий 
за процедурою спеціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л. М.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає представника територіальної 
громади Луганської міської ради як відпові-
дача у цивільній справі № 428/2/17 за позо-
вом Іванової Людмили Георгіївни до терито-
ріальної громади Луганської міської ради про 
визнання права власності на майно в поряд-
ку спадкування в судове засідання, яке від-
будеться 02 жовтня 2017 року о 09.00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд проведе розгляд справи без участі відпо-
відача.

Суддя C. M. Скрипник

Іщенко Ярослав Вікторович, 17.11.1985 
р.н., останнє відоме місце реєстрації якого:  
м. Донецьк, вул. Полоцька, 16/18, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області у зв’язку з розглядом 
заяви Горської Олени Іванівни, заінтересова-
ні особи: Іщенко Ярослав Вікторович, про від-
новлення втраченого судового провадження. 
Судове засідання відбудеться 03.10.2017 ро-
ку о 08.00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. каб. № 16. У разі неявки відповіда-
чів до суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Дзержинський  міський суд Донецької області (85200, м.Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Сисоєва Ігоря Павловича 
до територіальної громади Донецької обласної ради про визнання права власнос-
ті в порядку спадкування.

Відповідач територіальна громада Донецької обласної ради (розташований за 
адресою м. Краматорськ, вул. Транспортна, 2), викликається на 03 жовтня 2017 
року на 11-10 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходжен-
ня чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленими 
про час і місце розгляду справи. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя М. М. Скиба

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

02.10.2017 о 16:00 до Калуга Олексій Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 74231, Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с. Новоолександрівка, 
вул. Комсомольська, буд. 63) справа № 660/605/17, суддя Каневський В. О.

05.10.2017 о 15:00 до Ткачов Євген Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 74202, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Виноградна, буд. 32) 
справа № 660/609/17, суддя Каневський В. 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.

Городоцький районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32000, Хмельниць-
ка обл., м. Городок, вул. Шевченка, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

05.10.2017 о 13:00 до Сабадах Анатолій Леонідович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 32037, Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Іванківці, -) справа  
№ 672/604/17, суддя Сакенов Ю. К.

10.10.2017 о 13:30 до Крупеня Андрій Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 32000, Хмельницька обл., м. Городок, вул. Грушевського, буд. 62) справа 
№ 672/663/17, суддя Сакенов Ю. К.

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 обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонтійовича, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3  
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
10 жовтня 2017 року о 09.15 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, 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 пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Яцюк Денис Миколайович, 

26.07.1991 року народження, зареєстрований:  
м. Одеса, вул. Грецька, буд. 43, кв. 24, відповідно до 
вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ві засідання, які призначено 03.10.2017 о 16.00 год., 
23.10.2017 о 16.00 год. і 02.11.2017 о 16.00 год. в за-
лі судових засідань № 107 Приморського районного 
суду м, Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, суддя Пислар В. П., для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Полтавський районний суд Полтавської облас-
ті, відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викли-
кає Скирда Тетяну Петрівну (останнє відоме місце 
проживання: Полтавська область, Полтавський ра-
йон, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 6, кв. 47) в 
судове засідання як відповідача по цивільній справі  
№ 545/1435/17 за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до 
Скирда Тетяни Петрівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 03 жовтня 2017 року 
о 10.00 год. в приміщенні Полтавського районного су-
ду за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 - А, 
суддя Путря О. Г.

Явка до суду с обов’язковою. В разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа № 363/1152/17 за позовом за-
ступника керівника Києво-Святошинської місцевої 
прокуратури в інтересах держави в особі: Новосіл-
ківської сільської ради до Вишгородської районної 
державної адміністрації, Дубінко Дмитра Олеговича 
та Хотюн Андрія Володимировича про визнання не-
законними та скасування розпорядження Вишгород-
ської районної державної адміністрації та визнання 
недійсними державних актів на право власності зе-
мельної ділянки.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин, за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет 17.

У разі неявки відповідача Хотюн А.В. без поважних 
причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 серпня 2017 р. № 665-р 
Київ

Про надання гуманітарної допомоги Грузії
1. На виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 р. № 255 «Про 

надання гуманітарної допомоги Грузії» виділити Міністерству внутрішніх справ 
(для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 260,3 тис. гривень для надан-

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

ня гуманітарної допомоги Грузії у гасінні пожеж (далі — гуманітарна допомога), 
у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-
зервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситу-
ацій:

направити до Грузії літак Ан-32П для надання гуманітарної допомоги;
затвердити в одноденний строк за погодженням з Міністерством економіч-

ного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з 
наданням гуманітарної допомоги.

3. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Держав-
ній службі з надзвичайних ситуацій:

забезпечити отримання відповідних дозволів на проліт літаком Ан-32П пові-
тряним простором до місця призначення;

узгодити з відповідними органами Грузії питання розміщення екіпажів за-
значеного літака.

4. Державній фіскальній службі забезпечити оперативне митне оформлен-
ня, а Адміністрації Державної прикордонної служби — першочергове здійснен-
ня контролю літака Ан-32П під час перетинання державного кордону.

5. Міністерству внутрішніх справ подати до 15 грудня 2017 р. Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Державній казначей-
ській службі звіт про використання коштів, виділених відповідно до цього роз-
порядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Приморський районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87525, До-
нецька обл., м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 52 а) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

02.10.2017 о 09:30 до Неткачова Наталя Олегівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 87501, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Вокзальна, 
буд. 13) справа № 266/2884/17, суддя Митрофанова Е. Г.

02.10.2017 о 09:00 до Гусарова (Коломиєць) Альона Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 87533, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Новоросійська, буд. 22, кв. 13) справа № 266/2833/17,  
суддя Митрофанова Е. Г.

02.10.2017 о 09:45 до Косович Майя Михайлівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 87553, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Амурська, 
буд. 60, кв. 14) справа № 266/2836/17, суддя Митрофанова Е. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 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 прове-
дення судового засідання.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний Ощадний банк України» до Огарок Олени Миколаївни, 
Козиревої Марини Сергіївни, Свістєльнік Вікторії Олексіївни про стягнення забор-
гованості.

Відповідачі Огарок О. М., Козирева М. С., Свістєльнік В. О. викликаються до каб.  
№ 6 суду на 06.10.2017 року на 13 годину 00 хвилин для участі у розпаді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки відповідачів, справа буде розглянута у їх відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» до Журав-
ченко Людмили Давидівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Журавченко Л. Д. викликається до каб. № 6 суду на 06.10.2017 
року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Ли-
ман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» до Хачик Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Хачик І. М. викликається до каб. № 6 суду на 06.10.2017 
року на 10 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її відсутнос-
ті за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Літинський районний суд Вінницької області викликає як відпові-
дача Шевчука Максима Петровича в смт Літин вул. Героїв Чорноби-
ля, 30, каб. № 3 для участі в розгляді справи за позовом ПАТ «Альфа 
банк» до Шевчука Максима Петровича про стягнення заборгованості на 
04.10.2017 року на 11.00 годину.

У разі неявки Шевчука М. П. справу буде розглянуто на підставі на-
явних доказів.

Суддя Білик Н. В.
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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:

 
ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»

Номер лота: Q80826b19190
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21790-12102017-12954
 

ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

Номер лота: Q80326b19483-Q80326b19491
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21812-12102017-5
 

ТБ «ПОЛОНЕКС»

Номер лота: Q80426b19492-Q80426b19500
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21782-12102017-12937
 

ТОВ «БІРЖА.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80526b19501-Q80526b19510
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21690-12102017-12858
 

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80626b19511-Q80626b19519
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/19749-28092017-1
 

ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номер лота: Q80726b19520-Q80726b19530
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21850-12912
 

ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»

Номер лота: Q80826b19531-Q80826b19540
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21814-12102017-6
 

ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b19541-Q80926b19550
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21730-12102017-12865
 

ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: Q81026b19551-Q81026b19555
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:

12.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 
24.11.2017;
08.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 
23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/21685-12102017-12862

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

03.10.2017 о 09:00 до Роговий Володимир Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 74641, Херсонська обл., Горностаївський р-н,  
с. Антонівка, вул. Будівельників, буд. 26) справа № 655/592/17, суддя  
Посунько Г. А.

03.10.2017 о 09:00 до Чамайдар Віра Юріївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 74602, Херсонська обл., смт Горностаївка, вул. Леніна, буд. 
117) справа № 655/586/17, суддя Посунько Г. А.

03.10.2017 о 09:00 до Чипурна Лілія Анатоліївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 74631, Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Ве-
лика Благовіщенка, вул. Івановського, буд. 49) справа № 655/589/17, 
суддя Посунько Г. А.

03.10.2017 о 09:00 до Маяков Дмитро Валерійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 74640, Херсонська обл., Горностаївський р-н,  
с. Костянтинівка, вул. Врожайна, буд. 11) справа № 655/591/17,  
суддя Посунько Г. А.

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

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

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

23.10.2017 о 14:40 до Курасов Кирило Юрійович (останнє відоме місце реє-
страції: 69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, буд.  8, кв. 50) 
справа № 333/3275/17, суддя Наумова І. Й.

24.10.2017 о 14:10 до Черкащенко Ігор Петрович (останнє відоме місце реє-
страції: 69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 126-А) справа 
№ 333/3339/17, суддя Наумова І. Й.

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

Селидівський міський суд Донецької області (адреса суду: 85401, Донецька 
обл., м. Селидове,  вул. Пушкіна, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.11.2017 о 15:30 до Цибульник Людмила Григорівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 85487, Донецька обл., Селидівський р-н, м. Гірник, вул. Визволення 
Донбасу, буд. 33, кв. 30) справа № 242/3347/17, суддя Капітонов В. І.

15.11.2017 о 13:30 до Чечета Олександр Леонідович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 85487, Донецька обл., Селидівська міська рада, м. Гірник, пров. Мосто-
вий, буд. 21, кв. 6) справа № 242/3350/17, суддя Капітонов В. І.

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.

Гадяцький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37300, Пол-
тавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 6) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

05.10.2017 о 08:30 до Кіріченко Микола Михайлович (останнє  
відоме місце реєстрації: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 
50 років Жовтня, буд. 17а, кв. 32) справа № 526/1250/17, суддя  
Максименко Л. В.

03.10.2017 о 09:00 до Кісіленко Ігор Миколайович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 37362, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Веприк, 
вул. Васюти, буд. 15) справа № 526/1221/17, суддя Максименко Л. В.

06.10.2017 о 09:20 до Векленко Дарина Сергіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 37321, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с.Ціпки,  
вул. Центральна, буд. 25, кв. 15) справа № 526/1220/17, суддя  
Максименко Л. В.

06.10.2017 о 09:00 до Костенко Володимир Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37344, Полтавська обл., Гадяцький 
р-н, с. Лисівка, вул. Миру, буд. 16) справа № 526/1251/17, суддя  
Максименко Л. В.

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

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

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55400, Миколаїв-
ська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

10.10.2017 о 15:40 до Кучерявенко Іван Іванович (останнє відоме місце реє-
страції: 55401, Миколаївська обл., смт Братське, вул. Леніна, буд. 171) справа  
№ 471/581/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

05.10.2017 о 14:50 до Волошин Олександр Вікторович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 55401, Миколаївська обл., смт Братське, пр. Сінний, буд. 8) справа  
№ 471/490/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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.

Червоноградський міський суд Львівської обл. (адреса суду: 80100, Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 15) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

31.10.2017 о 10:30 до Леонтій Олександр Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 80105, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, буд. 3) спра-
ва № 459/1942/17, суддя Рудаков Д. І.

03.11.2017 о 09:30 до Фіял Володимир Петрович (останнє відоме місце реє-
страції: 80105, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, буд. 3) справа 
№ 459/2259/17, суддя Рудаков Д. І.

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.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 
72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

03.10.2017 о 16:30 до Махліна Олена Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 72300, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 
буд. 72) справа № 320/5843/17, суддя Ковальова Ю. В.

03.10.2017 о 09:30 до Гірфанова Євгенія Рафільєвна (останнє  
відоме місце реєстрації: 72300, Запорізька обл., Мелітопольський 
р-н, с. Рівне, вул. Зелена, буд. 25) справа № 320/5625/17, суддя  
Ковальова Ю. В.

17.10.2017 о 13:45 до Столпаков Ігор Володимирович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 72302, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Геро-
їв Сталінграда, буд. 3, кв. 41) справа № 320/5781/17, суддя Фомін В. А.

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

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

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 41600, Сум-
ська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
03.10.2017 о 08:10 до Висікіренко Ян Михайлович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 41612, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Літня, буд. 2) справа № 577/2979/17, 
суддя Семенюк І. М.

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

Шишацький районний суд Полтавської області викликає Сахарову Аллу 
Володимирівну як відповідача по цивільній справі № 551/797/17 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сахарової Алли Володимирівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором у судове засідання на 09 жовтня 
2017 року о 13 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання 23 жов-
тня 2017 року о 13 годині 00 хвилин) у приміщенні суду за адресою: 38000, 
Полтавська область, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

У разі неявки відповідача Сахарової Алли Володимирівни у судове засі-
дання, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Сиволап Д. С.

Голованівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 
26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Леніна, 18) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

04.10.2017 о 12:45 до Самолюк Сергій Володимирович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 26555, Кіровоградська обл., Голованівський 
р-н, смт Побузьке, вул. Пролетарська, буд. 13) справа № 386/790/17,  
суддя Гарбуз О. С.

19.10.2017 о 08:00 до Кравченко Сергій Вікторович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 26555, Кіровоградська обл., Голованівський 
р-н., смт Побузьке, вул. Леніна, буд. 1, кв. 15) справа № 386/741/17,  
суддя Гарбуз О. С.

27.10.2017 о 08:30 до Карпенко Сергій Анатолійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 26519, Кіровоградська обл., Голованівський р-н,  
с. Маринопіль) справа № 386/748/17, суддя Гарбуз О. С.

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

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

Крюківський районний суд м. Кременчука (адреса суду: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 04.10.2017 о 08:50 до Швейгольц Леонід Рафаілович (останнє відоме 
місце реєстрації: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Яблуневий, 
буд. 9) справа № 537/2485/17, суддя Хіневич В. І.

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.

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса суду: 41400, Сумська 
обл., м. Глухів, вул. Спаська, 32) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
12.10.2017 о 09:00 до Юрченко Володимир Юрійович (останнє відоме місце реє-
страції: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Ціолковського, буд. 6-Б, кв. 38) спра-
ва № 576/1003/17, суддя Сапон О. В.

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

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09600, Київська 
обл., смт Рокитне, вул. Заводська, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 03.10.2017 о 09:00 до Авраменко Ярослав Павлович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 09601, Київська обл., смт Рокитне, вул. Гайова, буд. 119а) справа  
№ 375/1047/17, суддя Литвин О. В.

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

Монастириський районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 48300, Тер-
нопільська обл., м. Монастириська, вул. Шкільна, 4) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 04.10.2017 об 11:00 до Олексевич Маріанна Богданівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 48341, Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Лука, 
вул. Нова, буд. 7) справа № 603/363/17, суддя Іванчук В. М.

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

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

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 
області викликає як відповідача Гмітронь Оксану Вікто-
рівну для участі в цивільній справі № 408/3375/17-ц за 
позовною заявою Гмітронь Дмитра Володимировича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 05 жовтня 2017 року 
о 09.30 годині у 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 викли-
кає як відповідача Дерев’янко Валентину Іванівну, (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, буд. 58б, 
кв. 6) у судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Державного підприємства «Сєвєродонецька тепло-
електроцентраль» до Дерев’янко Валентини Іванівни про 
стягнення заборгованості з оплати послуг з централізовано-
го опалення та постачання гарячої води, інфляційних нара-
хувань та трьох процентів річних, яке відбудеться 04.10.2017 
року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає як відповідачів в судове засідання на 
05 жовтня 2017 року, а саме:

Дяченко Ігоря Вікторовича на 14.30 годину;
Роговенко Андрія Юрійовича на 15.00 годину;
Сущенко Павла Вікторовича на 15.30 годину за позова-

ми Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-банк» про стягнення заборгованості, до залу су-
дових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Воронова Володимира Пе-
тровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, се-
лище Борівське, провулок Луговий, буд. 23) у судо-
ве засідання з розгляду цивільної справи за позовом 
Богданової Любові Петрівни до Воронова Володими-
ра Петровича про визнання права власності в поряд-
ку спадкування, яке відбудеться 05.10.2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Мерсалова Ігоря Юрійовича (Лу-
ганська область, Перевальський район, с. Городище, ву-
лиця Горького, будинок № 14) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Мерсалової Ганни 
Сергіївни до Мерсалова Ігоря Юрійовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 05.10.2017 року о 10 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Ткаченко Валерія Євгені-
йовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Молодіжна, буд. 15-А, кв. 12) у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом Сухостав-
ської Марини Геннадіївни про стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 
06.10.2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Поволоцького Валентина Георгі-
йовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Га-
гаріна, буд. 56, кв. 52) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом ДП «Сєвєродонецька теплое-
лектроцентраль» про стягнення заборгованості з опла-
ти комунальних послуг, яке відбудеться 05.10.2017 року 
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Бабенка Володимира Гри-
горовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. 
Гвардійський, буд. 7-Б, кв. 11) у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом ДП «Сєвєро-
донецька теплоелектроцентраль» про стягнення за-
боргованості з оплати комунальних послуг, яке від-
будеться 06.10.2017 року о 13 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Кононову Наталію Антонівну (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Танкістів, буд. 1А, кв. 93) у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» до Кононової На-
талії Антонівни про стягнення заборгованості на оплату по-
слуг з централізованого питного водопостачання та водовід-
ведення, яке відбудеться 06.10.2017 року о 13 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломо-
носова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/3989/17  
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до  
Руднєва О. Л. про стягнення заборгованості.

Відповідачі у справі Руднєв Олександр Леонідович, 
09.01.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Донбаська, буд. 6, викликається до 
суду на 10-30 годину 05 жовтня 2017 року (корп. № 2, каб.  
№ 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання як відповідача Чернякова Генна-
дія Васильовича, 18.06.1978 р.н., яке призначено на 
11.10.2017 року на 16.00 год. по розгляду цивільної 
справи № 369/6759/17 за позовом ПрАТ «СК «ПЗУ 
Україна» до Чернякова Геннадія Васильовича про 
відшкодування матеріальних збитків, завданих в ре-
зультаті ДТП.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя Н. С. Пінкевич

Вінницький міський суд Вінницької області викликає 
Харитонченка Андрія Борисовича, Берсан Світлану Бо-
рисівну, Берсан Ларису Юріївну, Берсан Олену Юріїв-
ну, остання відома адреса: вул. Саксаганського, 11/14,  
м. Вінниця, в судове засідання, яке відбудеться 10 жов-
тня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, зал судових засідань № 37, в ци-
вільній справі № 127/16316/17-ц за позовом Харитончен-
ко Галини Іванівни до Харитонченка Андрія Борисовича, 
Берсан Світлани Борисівни, Берсан Лариси Юріївни, Бер-
сан Олени Юріївни про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування жилим приміщенням. В разі не-
явки судове засідання відбудеться без вашої присутності.

Суддя Сичук М. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу зa позовом Іванової Ганни Прокопівни 
до Мельника Валерія Павловича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі: Мельник Валерій Павлович, 
08.02.1958 року народження, мешкає: АР Крим, м. Севасто-
поль, вул. Пархоменка, 11а викликається на 04.10.2017 року 
на 10 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутність.

Суддя Погрібіна Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/66/17 за 
обвинуваченням Чемес О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, 
вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, 
викликається до суду на 11 годину 00 хвилин 03 жовтня 2017 
року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження за 
кримінальним провадженням щодо Літвінцева Олексан-
дра Володимировича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, підготовчий розгляд якого призначено на 14.30 
год. 05.10.2017 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володими-
ровичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85302, Донецька область, м. Покровськ Донецької 
області, вул. Європейська, 20 на 14.30 год. 05.10.2017 р.

Суддя В. А. Варибрус

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про стягнення аліментів на утримання дити-
ни за позовом Коваль Софії Сергіївни до:

Відповідач: Фабаровський Микита Михайлович, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Свердлова, буд. 39, кв. 22, викликаєть-
ся 03 жовтня 2017 року об 11 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» на електронних торговельних майданчиках:
ТОВАРНА БІРЖА «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ», ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОМ-

МОДІТІ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»,  
ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ», 
ТОВАРНА БІРЖА «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Номери лотів: Q80776b18960 – ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»
Q81276b18965 – ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»
Q81376b18966 – ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП»
Q81476b18967 – ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА» 
Q81576b18968 – ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА  
ТОВАРНА БІРЖА»
Q81676b18969 – ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
Q81776b18970 – ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»
Q81876b18971 – ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Право вимоги за кредитним договором №3/09-2-08   
ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»
Право вимоги за кредитним договором №1134/09-2-08  
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»
Право вимоги за кредитним договором №675/09-2-08  
ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» 
Право вимоги за кредитним договором №673/09-2-08  
ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
Право вимоги за кредитним договором №671/09-2-08  
ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»
Право вимоги за кредитним договором №677/09-2-08  
ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО» 
Право вимоги за кредитним договором №929/09-2-08  
ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»
 Право вимоги за кредитним договором №1149/09-2-08  
ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Місце проведення аукціонів: www.prozorro.sale
Дата проведення аукціонів: Перші  відкриті торги (аукціон) – 17.10.2017 

Другі  відкриті торги (аукціон) – 31.10.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 14.11.2017
Четверті  відкриті   торги (аукціон) – 28.11.2017
П’яті відкриті торги (аукціон) – 12.12.2017
Шості відкриті торги (аукціон) – 26.12.2017 
Сьомі відкриті торги (аукціон) –11.01.2018 
Восьмі відкриті торги (аукціон) – 25.01.2018 

Час проведення аукціонів: 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/154179
http://torgi.fg.gov.ua/154098
http://torgi.fg.gov.ua/154160
http://torgi.fg.gov.ua/154138
http://torgi.fg.gov.ua/154106
http://torgi.fg.gov.ua/154124
http://torgi.fg.gov.ua/154099
http://torgi.fg.gov.ua/154178

Апеляційний суд Київської області (адреса суду: 01025, Київська обл., 
м. Київ, вул. Володимирська, 15) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 04.10.2017 о 12:15 до Саченок Алла Володимирiвна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08623, Київська обл., Васильківський р-н,  
смт Калинівка, вул. Чкалова, буд. 2) справа № 362/2435/16-ц, суддя  
Кулішенко Ю. М.

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

Новомиргородський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 
26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Леніна, 157) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 03.10.2017 о 08:15 до Ра-
євич Руслан Віталійович (останнє відоме місце реєстрації: 26010, Кірово-
градська обл., Новомиргородський р-н, смт Капітанівка, вул. Молодіжна,  
буд. 21) справа № 395/684/17, суддя Забуранний Р. А.

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

Юр’ївський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51300, 
Дніпропетровська обл., смт Юр’ївка, вул. Леніна, 89) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 03.10.2017 о 10:00 до Жук Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 51325, Дніпропетровська обл., 
Юр’ївський р-н, с. Весела Гірка, вул. Піщана, буд. 7) справа № 198/487/17, 
суддя Гайдар І. О.

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

Томаківський районний суд Дніпропетровської області (адреса су-
ду: 53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Леніна, 28) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 04.10.2017 о 09:00 до Кра-
вець Ірина Ігорівна (останнє відоме місце реєстрації: 53571, Дніпропетров-
ська обл., Томаківський р-н, с. Топила, вул. Стадіонна, буд. 26) справа  
№ 195/925/17, суддя Кондус Л. А.

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

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55000, 
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 5) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться 30.11.2017 о 10:00 до Вольський 
Олег Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 55001, Миколаївська 
обл., м. Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 10, кв. 131) справа № 486/695/17,  
суддя Савін О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо-
шення 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 відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 03.10.2017 о 08:20 до Мєзєнцева Окса-
на Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84402, Донецька обл.,  
м. Лиман (Красний Лиман), вул. Підлісна, буд. 66а) справа № 236/2578/17,  
суддя Саржевська І. В.

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

Чуднівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13200, Жи-
томирська обл., смт Чуднів, вул. 50 років Жовтня, 3) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 31.10.2017 о 09:00 до Андрущенко Воло-
димир Якович (останнє відоме місце реєстрації: 13222, Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, с. П’ятка, вул. Чуднівська, буд. 22) справа № 294/797/17, 
суддя Мандро О. В.

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

Петриківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
51300, Дніпропетровська обл., смт Петриківка, вул. Леваневського, 19) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  05.10.2017 о 09:00 до 
Дивисенко Лариса Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 51840, 
Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт Курилівка, вул. Шевченка,  
буд. 61) справа № 187/750/17, суддя Іщенко І. М.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/3716/2017 за позовом Культенко Єв-
докії Василівни до Культенко Галини Сергіївни про усунення перешкод у користуванні 
житловим приміщенням.

Відповідач у справі Культенко Галина Сергіївна, останнє місце реєстрації: Донецька 
область, Бахмутський район, с. Іванівське, вул. Зарічна, 59, викликається на 05.10.2017 
року на 09.00 годину до суду, каб № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде  розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/3736/2017 за позовом Со-
тник Тетяни Василівни до Сотника Олега Віталійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Сотник Олег Віталійович, останнє місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Ціолковського, 6/13, викликається на 04.10.2017 ро-
ку на 08.30 годину до суду, каб № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде  розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Мороко Рити Во-
лодимирівни до Мартиросян Марини Миколаївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідач Мартиросян Марина Миколаївна, останнє відоме місце реєстрації: 
м. Слов’янськ, Донецької області, вул. Одеська, буд. 29, викликається 05 жовтня 
2017 року oб 11 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.
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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 відбудеться:

24.11.2017 о 15:00 до Срібна Віта Михайлівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. 8-го Березня, буд. 16, кв. 37) справа № 579/1210/17,  
суддя Моргун О. В.

01.12.2017 о 15:00 до Нікітіна Вікторія Ігорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41340, Сумська обл., Кроле-
вецький р-н, с. Обтове, пров. Шевченка, буд. 13) справа  
№ 579/1214/17, 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.

Татарбунарський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Горького, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

04.10.2017 о 13:30 до Байло Руслан Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68132, Одеська обл., Та-
тарбунарський р-н, с. Рибальське, вул. Перемоги, буд. 70) 
справа № 515/1169/17, суддя Семенюк Л. А.

 05.10.2017 о 10:00 до Чумаченко Костянтин Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл., Татар-
бунарський р-н, с. Баштанівка, вул. Леніна, буд. 25) справа  
№ 515/1171/17, суддя Семенюк Л. 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.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
як відповідача Тарапата Петра Івановича, 04.03.1964 року на-
родження, проживає за адресою: Донецька область, Амвро-
сіївський район, с. Кленівка, вул. 70 років Октября, у судове 
засідання по цивільній справі № 323/2551/17 (2/323/854/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства Державний 
Ощадний банк України в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Тарапата Петра Івановича про стяг-
нення заборгованості під головуванням судді Плечищевої 
Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 26 жовтня 
2017 року о 08.30 годині у 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.

Суддя О. В. Плечищева

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача по цивільній справі за провадж.  
№ 2/431/674/17; Терентьєва Віктора Олександровича, який 
зареєстрований за адресою: вул. Стадіонна, 62/18, с. Мета-
ліст Слов’яносербського району Луганської області, та який 
фактично проживає за адресою: пров. Новий, 3, м. Старо-
більськ Луганської області, у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Старобільської місцевої прокуратури в ін-
тересах держави в особі Головного управління Держгеока-
дастру у Луганській області до Старобільської державної ад-
міністрації, Терентьєва Віктора Олександровича про визнан-
ня недійсним договору оренди земельної ділянки та її повер-
нення.

Судове засідання відбудеться 13 жовтня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє 
Полянічкіну Світлану Володимирівну, що по цивільній справі 
№ 621/1238/17 за позовом Сабліної Вікторії Віталіївни до По-
лянічкіної Світлани Володимирівни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням суд вирішив: позов задовольнити.

Визнати Полянічкіну Світлану Володимирівну, 05 січня 
1951 року народження, такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням за адресою: м. Зміїв, Харків-
ської області, вул. Осіння (колишня Котовського), буд. № 11.

Стягнути з Полянічкіної Світлани Володимирівни на ко-
ристь Сабліної Вікторії Віталіївни 640 (шістсот сорок) грн. 
00 коп. на відшкодування витрат по сплаті судового збору. 
Заочне рішення може бути переглянуте Зміївським район-
ним судом Харківської області за письмовою заявою відпо-
відачки.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути пода-
но відповідачкою протягом десяти днів з дня отримання йо-
го копії.

Суддя Овдієнко В. В

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідачів Ананьєва Михайла Геннадійовича, який 
проживає за адресою: вул. Дімітрова, буд. 48А, м. Орі-
хів, Запорізька область, та Кленіна Сергія Миколайови-
ча, який проживає за адресою: вул. Дімітрова, буд. 48А, 
м. Оріхів, Запорізька область, у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Кленіної Аліни Анатоліївни до 
Ананьєва Михайла Геннадійовича, Кленіна Сергія Мико-
лайовича про визнання осіб такими, що втратили право 
користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 04.10.2017 року о 13.00 
годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, 27А під головуван-
ням судді Гуцал О. П., кабінет № 16.

З опублікуванням оголошення про виклик відповіда-
чі вважаються повідомленими про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за їх відсутності.

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, 
пр-т Незалежності, 12) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

26.12.2017 о 14:30 до Сухоносова Аліна Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 30100, 
Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Снігурі, буд. 45) 
справа № 679/620/17, суддя Базарник Б. І.

26.12.2017 о 12:30 до Дмитрук Олександр Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, 
Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Шевченка, буд. 
8, кв. 103) справа № 679/618/17, суддя Базарник Б. І.

26.12.2017 о 10:30 до Фещук Іван Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмельниць-
ка обл., м. Нетішин, вул. Будівельників, буд. 6, кв. 83) 
справа № 679/619/17, суддя Базарник Б. І.

26.12.2017 о 10:00 до Данилюк Роман Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, 
Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Будівельни-
ків, буд. 11, кв. 26) справа № 679/615/17, суддя  
Базарник Б. І.

26.12.2017 об 11:00 до Пригін Сергій Євгенійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельниць-
ка обл., м. Нетішин, вул. Миру, буд. 14, кв. 32) спра-
ва № 679/616/17, суддя Базарник Б. 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.

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа № 359/4654/17 за 
позовом Бориспільської міської ради до Бутка Гри-
горія Григоровича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог щодо предмета спору — управлін-
ня державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Київській області, про витребу-
вання земельної ділянки з чужого незаконного воло-
діння та скасування рішення про державну реєстра-
цію права власності на земельну ділянку.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Бутка 
Григорія Григоровича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 9 
годині 00 хвилин 17 жовтня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Кролевецький районний суд Сумської області відповід-
но до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Домбровського Ро-
берта-Дана Францовича, 21 серпня 1978 року народжен-
ня, уродженця с. Мар’янівка Баранівського району Жито-
мирської області, останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, Приморський район, м. Маріуполь, вул. Севас-
топольська, буд. 15 як відповідача по справі № 579/800/17; 
№ 2/579/271/17 за позовом Домбровської Юлії Миколаївни 
до Домбровського Роберта-Дана Францовича про розірван-
ня шлюбу.

Справа призначена до розгляду на 6 жовтня 2017 року о 
13 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районно-
го суду Сумської області за адресою: м. Кролевець, Сумської 
області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Домбровському Р.-Д.Ф. подати письмові 
пояснення та всі наявні докази по справі. У випадку неяв-
ки відповідача в судове засідання це оголошення вважається 
належним повідомленням, і справа буде розглянута за від-
сутності Домбровського Р.-Д.Ф.

Суддя О. В. Моргун

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача у справі № 408/3802/17-ц за позо-
вною заявою ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни в особі філії Луганського обласного управління 
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості Хар-
ківська Людмила Олександрівна (с. Валуйське, Ста-
нично-Луганського р-ну), Харківський Віталій Юрі-
йович (смт Станиця Луганська, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 24.10.2017 року о 09 
годині 45 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Т. В. Кускова

Роздільнянський районний суд Одеської області викли-
кає на судове засідання Пшеничнікова Олексія Володимиро-
вича не зареєстрованого в Роздільнянському районі Одесь-
кої області, по цивільній справі № 511/676/17, номер про-
вадження № 2/511/432/17 за позовом Роздільнянської ра-
йонної державної адміністрації, як Органу опіки та піклу-
вання в інтересах малолітньої дитини Пшеничнікової Кари-
ни Олексіївни, до Чувізгалової Ольги Вікторівни, Пшеничні-
кова Олексія Володимировича, треті особи: виконавчий ко-
мітет Кам’янської сільської ради Роздільнянського району 
Одеської області, Комунальний заклад «Роздільнянська цен-
тральна районна лікарня», Роздільнянський районний центр 
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді про позбавлення 
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні Роздільнянського районного суду 
Одеської області за адресою: м. Роздільна, вул.  Європей-
ська, 37А, Одеської області.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна спра-
ва буде розглянута без вашої присутності

Суддя Ж. В. Теренчук

В Бобровицькому районному суді Чернігівської 
області знаходиться цивільна справа № 729/730/17  
№ 2/729/402/17 р. за позовом Константинової Т. С. 
до Біюшкіна В. В. про стягнення аліментів, останнім 
зареєстрованим місцем проживання відповідача є:  
с. Оситняжка Кіровоградської обл., вул. Жовтнева, 
135.

Біюшкін Василь Васильович викликається в судо-
ве засідання Бобровицького районного суду Черні-
гівської області на 04 жовтня 2017 року на 08.30 го-
дину як відповідач у справі за адресою: м. Боброви-
ця, вул. Незалежності, 47.

У разі неявки справа буде розпадатися на підставі 
доказів у справі, за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відпо-
відач вважається належно повідомленим про час та 
місце слухання справи.

Суддя В. І. Бойко

В Бобровицькому районному суді Чернігівської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 729/725/17; 
2/729/398/17 р. за позовом Кушніра Миколи Миколайо-
вича до Кушнір Світлани Павлівни про визнання особи 
такою, що втратила право користуватися житловим при-
міщенням, останнім зареєстрованим місцем проживання 
відповідача є: с. Браниця Бобровицького р-ну Чернігів-
ської області, вул. О. Кошового, 6.

Кушнір Світлана Павлівна викликається в судове засі-
дання Бобровицького районного суду Чернігівської об-
ласті на 04 жовтня 2017 року на 09.00 годину як відпові-
дачка у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалеж-
ності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі до-
казів у справі, за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відповідач 
вважається належно повідомленим про час та місце слу-
хання справи.

Суддя В. І. Бойко

Конотопський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Коплик Ксенію Миколаївну, 04.08.1994 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: Сумська область, м. Конотоп, с. Підлипне, вул. 
Лесі Українки, 58, останнє місце реєстрації: Черні-
гівська область, Семенівський район, с. Угли-Завод, 
вул. Вокзальна, 6), як відповідачку по цивільній спра-
ві № 577/1864/17 за позовом Грозного Олександра 
Анатолійовича до Коплик Ксенії Миколаївни, третя 
особа: Конотопський міськвиконком, як орган опіки 
та піклування про припинення аліментів та визначен-
ня місця проживання дитини з батьком у судове за-
сідання, яке відбудеться 06 листопада 2017 року о 
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб.  
№ 7, тел. 2-54-49, 6-31-65.

При собі необхідно мати паспорт.
Суддя В. О. Кравченко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє про ухвалення заочного рішення від 06 липня 
2017 року по справі № 428/3248/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Луганського обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Шамілова Ігоря Вікторовича, ві-
доме місце проживання: вулиця Таганрозька, будинок  
№ 8, квартира № 2, м. Теплогорськ, Луганська область, 
Шамілової Олени Іванівни, відоме місце проживання: ву-
лиця Таганрозька, будинок № 8, квартира № 2, м. Тепло-
горськ, Луганська область про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою 
протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі 
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення заочне рішення може бути оскаржене відпо-
відачем в загальному порядку.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Количеву Те-
тяну Миколаївну як відповідачку в судове засідання 
по цивільній справі № 426/9739/17 за позовною зая-
вою представника позивача Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» Оверчук Олександра Михайловича до 
Количевої Тетяни Миколаївни про стягнення забор-
гованості за договором відновлюваної кредитної лінії 
№ 570 від 10.10.2011 року, що відбудеться 24 жовтня 
2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Кам’янець-Подільський міськрайсуд Хмельницької 
обл. повідомляє, що 02 листопада 2017 року о 13 год. 
30 хв. в приміщенні суду по вул. Драй-Хмари, 7/2, в  
м. Кам’янець-Подільський, суддя Вдовичинський А. В., 
буде розглядатися цивільна справа № 676/692/17 за 
позовом Тиртинюка Сергія Олександровича до Руд-
ської сільської ради, Тиртинюка Андрія Олександро-
вича та Скутельник (Тиртинюк) Ірини Олександрів-
ни про визнання права власності в порядку спад-
кування. Судом викликається в судове засідання  
як відповідач Тиртинюк Андрій Олександрович, 
12.02.1983 р. народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Бірюкове, Свердловський район, Луган-
ська область. В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа буде слухатись без його участі за наяв-
ними матеріалами.

В провадженні Міловського районного суду Луган-
ської області перебуває цивільна справа № 418/577/17 
за позовом Лозового Миколи Васильовича до Лозово-
го Олега Миколайовича про позбавлення права користу-
вання житловим приміщенням.

Для розгляду справи по суті, відповідачу Лозовому 
Олегу Миколайовичу необхідно прибути о 16 годині 00 
хвилин 28 вересня 2017 року у судове засідання до залу 
суду за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове, Мі-
ловський район, Луганська область, у разі неявки відпо-
відача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки слухання справи буде відкладено до 09 годи-
ни 00 хвилин 03 жовтня 2017 року. У разі повторної не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними по справі доказами.

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

Голова суду В. О. Шовкун

Приморський районний суд м. Одеси викликає у  су-
дове засідання Коренман Наталію Володимирівну та Ку-
черенка Бориса Леонідовича по справі за позовом Чер-
номорець Олександра Вікторовича до відповідача (ів) Бу-
кина Анастасія Володимирівна, Килимник Павло Борисо-
вич, Коренман Наталія Володимирівна, Кучеренко Борис 
Леонідович, Лавровська Галина Василівна, Лавровська 
Христина Мирославівна, Лисогорко Мирослава Костян-
тинівна, Пакселев Денис Сергійович, Шклярук Зоя Мо-
дестовна, Янович Лариса Анатоліївна, що діє від сво-
го імені та від імені неповнолітньої доньки Янович Дар’ї 
Максимівни про визнання такими, що втратили право 
користування житлом, і зняття з реєстраційного обліку.

Засідання відбудеться 04 жовтня 2017 року о 10 год. 
45 хв. в приміщенні Приморського районного суду, за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. №. 208. У ра-
зі вашої неявки справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність.

Суддя А. Ю. Бойчук

Личаківський районний суд м. Львова 
викликає Валевського Павла Володими-
ровича (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Львів, вул. Пекарська, 44/9) як від-
повідача у судове засідання по цивільній 
справі № 2/463/1169/2017 (463/1541/17) 
за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Сбербанк» до Валевського 
Павла Володимировича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 23 жовтня 
2017 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду 
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без його участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С. В.

Комунарський районний суд м. Запо-

ріжжя (вул. Європейська, 7, каб. № 27) ви-

кликає у судове засідання, яке відбудеть-

ся 12.10.2017 року о 09 год. 00 хв. каб.  

№ 27 як відповідачку Чайку Світла-

ну Федорівну по цивільній справі  

№ 333/7303/16-ц за позовом Чайки І. Ю. 

до Чайки С. Ф. про розірвання шлюбу.

У разі неявки у судове засідання справа 

буде розглянута у відсутності відповідача 

за наявними у справі доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Крюківський районний суд м. Кременчука 
Полтавської області викликає Сербіна Дми-
тра Олексійовича (останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Щетініна, 42, кв. 
19) як відповідача в судове засідання в ци-
вільній справі за позовом Сербіної Анни Во-
лодимирівни до Сербіна Дмитра Олексійови-
ча про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10 жовтня 
2017 року об 11.00 годині у приміщенні суду 
за адресою: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неяв-
ки відповідача справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

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

Суддя Сьоря С. І.

Рубіжанський міський суд Луганської 
області викликає як відповідача Черніко-
ва Артура Вікторовича по цивільній справі 
№ 425/1779/17; № 2/425/484/17 за позовом 
Фролової Юлії Вікторівни до Чернікова Арту-
ра Вікторовича, третя особа: Бородянська ра-
йонна державна адміністрація Київської об-
ласті про позбавлення батьківських прав, у 
судове засідання, яке відбудеться 19 жовтня 
2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня, суд розглядатиме справу без вашої участі 
згідно ст. 169 Цивільно-процесуального ко-
дексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Суддя Є. О. Романовський

Личаківський районний суд м. Льво-
ва викликає Смялко Ігоря Михайлови-
ча (останнє відоме місце проживання:  
м. Львів, вул. Краснянська, 33-б), як від-
повідача у судове засідання по цивільній 
справі № 2/463/1335/2017 (463/2347/17) 
за позовом Смялко Лесі Олександрівни 
до Смялко Ігоря Михайловича про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 03 листо-
пада 2017 р. о 16 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. 
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без його участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С. В.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

№ 10/4/1-21855-17 від 22.09.2017
Корнієвський Аркадій Юрійович, 11.11.1969 року народження, зареєстрований за адре-

сою: вул. Перекопська, 125, проживаючий за адресою: м. Луганськ, квартал Степовий, 
768, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодек-
су України (далі – КПК України) викликається 3 жовтня 2017 на 10 год. 00 хв. до Головної 
військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул.Авіакон-
структора Антонова, 2-а, кабінет № 16, (тел. 044-243-34-04) для участі у проведенні допиту 
як підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42017000000001204 від 21.04.2017 за підозрою у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 1 ст. 438; 
ст. 257; ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 262; ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

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

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) за-
тримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пере-
сування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епі-
демії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у міс-
ці 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 неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, чле-
нів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одер-
жання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.

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

ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про при-
чини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокуро-
ра; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бу-
ти застосовано привід.

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого суд-
ді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

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

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                  М. Уставицький

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу  
№ 219/9708/2017 за позовом Долгової Катерини Володимирівни до Долго-
ва Олександра Олексійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Долгов Олександр Олексійович, 02.02.1980 року 
народження, який зареєстрований: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Кулагіна, 61 викликається у судове засідання на 04 жовтня 2017 року на 
08.10 годину.

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

Суддя Харченко О. П.

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 16500, 
Чернігівська обл., м.Бахмач, вул. Жовтнева, 42) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться   20.10.2017 о 08:00 до Дави-
дьонок Лариса Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 16500, 
Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Тиницька, буд. 1а, кв. 3) справа  
№ 728/1672/17, суддя Костенко О. Ф.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними 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.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (суддя  
Зубачик Н. Б.) знаходиться цивільна справа за позовом Алекперо-
вої Раїси Мефодіївни до Державного підприємства «Інформаційний 
центр» Міністерства юстиції України, третя особа: Управління держав-
ної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради про 
зняття арешту.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 06 жовтня 2017 
року о 10 годині 50 хвилин. Попереджаємо відповідача Державне під-
приємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що у 
випадку його неявки в судове засідання на вищевказане число, спра-
ву буде розглянуто у його відсутності на підставі наявних доказів у 
матеріалах справи.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолин-
ці, вул. Петропавловська, 71) повідомляє Романюка Володимира Миколайови-
ча, що 10 жовтня 2017 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду відбудеться 
розгляд цивільної справи за позовом Зюбрія С. А., Нестерчук Н. Д., Храплю-
ка В. Д., Гусак М. В., Зюбрія М. Г., Долішного О. В., Храплюка О. В., Храплюк О. В. 
до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, Романюка В. М., 
Іваніної М. М., Атаманчук Г. М., Кухара О. С., Кухара М. С., Атаманчука В. П., Ні-
кітюк О. В., Кухар О. Ф. про скасування наказів про надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  
(головуючий суддя Баськов М. М.). Ваша явка в судове засідання обов’язкова. 
У разі неявки справа буде слухатися у вашій відсутності на підставі доказів, які 
є в матеріалах справи.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Дубіні-
на Ігоря Миколайовича та Дубініну Тетяну Сергіївну, як відповідачів у 
судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Позика» 
до Дубініна Ігоря Миколайовича, Дубініної Тетяни Сергіївни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 20 жовтня 2017 року о 08 год. 
45 хв. (резервна дата судового засідання 25 жовтня 2017 року о 08 
год. 45 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Біловодський районний суд Луганської області викликає як 
відповідачів у справі № 408/3807/17-ц за позовною заявою ТОВ 
«Фінансова компанія «Позика» про стягнення заборгованості 
Жаворонкова Сергія Володимировича, Жаворонкову Галину Ми-
колаївну (м. Довжанськ, Станиця Луганська, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 25.10.2017 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє 
Фірсову Івану Івановичу, Бушуєвій Олені Миколаївні, Фірсову 
Олексію Івановичу, мешканцям міста Кадіївки (Стаханова) Лу-
ганської області, про ухвалення заочного рішення від 05 травня 
2017 року по справі № 428/2687/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» про со-
лідарне стягнення заборгованості за кредитним договором. Зао-
чне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 
десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Цибулька Андрія Вікторовича як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 426/1061/17 за позо-
вом Цибулько Світлани Сергіївни до Цибулька Андрія Вікторови-
ча про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини 
та на утримання дружини до досягнення дитиною трирічного ві-
ку, що відбудеться 13 жовтня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Зміївський районний суд Харківської області по-
відомляє Лозова Олексія Дмитровича, що по цивіль-
ній справі № 621/1239/17 за позовом Сабліної Вікто-
рії Віталіївни до Лозова Олексія Дмитровича про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням

Суд вирішив:
Позов задовольнити.
Визнати Лозова Олексія Дмитровича, 21.11.1983 

року народження, таким, що втратив право користу-
вання житловим приміщенням за адресою: м. Зміїв, 
Харківської області, вул. Водогінна, буд. № 14.

Стягнути з Лозова Олексія Дмитровича на користь 
Сабліної Вікторії Віталіївни 640 (шістсот сорок) грн. 
00 коп. на відшкодування витрат по сплаті судово-
го збору.

Заочне рішення може бути переглянуте Змі-
ївським районним судом Харківської області за  
письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бу-
ти подано відповідачем протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Позивачка має право оскаржити заочне рішення 
в загальному порядку до апеляційного суду Харків-
ської області через Зміївський районний суд шляхом 
подання апеляційної скарги протягом десяти днів з 
дня отримання його копії.

Суддя Овдієнко В. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 554/2708/17 за обви-
нуваченням Гайдамаченка Романа Ігоровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, зареєстрованого за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 9а, кв. 
32, фактично мешкає у м. Донецьку.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайнно-
го суду Донецької області від 21 липня 2017 року розгляд 
кримінального провадження за обвинуваченням Гайда-
маченка Романа Ігоровича проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) за відсутнос-
ті обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області від 12 вересня 2017 року по кри-
мінальному провадженню відносно Гайдамаченка Рома-
на Ігоровича, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 258-3 КК Украї-
ни, було проведено підготовче судове засідання та при-
значено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Рома-
на Ігоровича у підготовче судове засідання на 03 жовтня 
2017 року oб 11 годині 30 хвилин, яке відбудеться у при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Романова Костянтина Володимировича як відпо-
відача у цивільній справі № 730/710/17 за позовом Рома-
нової Наталії Миколаївни до Романова Костянтина Воло-
димировича про розірвання шлюбу, яка призначена до 
розгляду на 27 жовтня 2017 року о 09.30 год. у примі-
щенні Борзнянського районного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна Борз-
нянського району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням даного оголошення про ви-
клик відповідач вважається належним чином повідомле-
ний про час і місце розгляду справи.

Суддя І. І. Тіслюк

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідо-
мляє Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕС-
ТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», що 09 жовтня 2017 
року о 16.00 годині в приміщенні Орджонікідзевського 
районного суду м. Харкова, пр. Архітектора Альошина, 7, 
каб. № 2 відбудеться судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Крохмаль Ігоря Васильовича до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-роз-
рахунковий центр», третя особа: ПАТ «Банк Михайлів-
ський» про захист прав споживачів шляхом повернення 
коштів за договором.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя О. Г. Зяброва

Відповідач Покусай Олександра-Лурдес В’ячеславівна, 
29.03.1995 р.н, яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, пр. Металургів, 21, кв. 51, викликаєть-
ся для участі у розгляді справи за позовом Голубової Галини 
Володимирівни, Голубова В’ячеслава В’ячеславовича до По-
кусай Олександри-Лурдес В’ячеславівни, третя особа: Служ-
ба у справах дітей Центральної районної адміністрації Марі-
упольської міської ради про відібрання дитини від батьків, 
на 17 жовтня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т. Металургів, 
31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у справі № 408/749/17 за позо-
вною заявою ПАТ «Ідея Банк» про звернення стяг-
нення на предмет застави Лук’янов Руслан Вікторо-
вич (01.04.1973 р.н., с. Матвіївка, Свердловський р-н, 
Луганська область).

Судове засідання відбудеться 10.10.2017 року о 08 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Т. В. Кускова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як 
відповідача Жевоженка Володимира Олексійовича, (Луганська 
область, м. Кадіївка, провулок Миру, буд. 1, кв. 1) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом Жевоженко Ді-
ни Сергіївни до Жевоженка Володимира Олексійовича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 03.10.2017 року о 10 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як 
відповідача Смородінову Тетяну Леонідівну (Луганська область, 
м. Кадіївка, вулиця Шосейна, буд. 16, кв. 17) у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом Смородінова Олександра 
Сергійовича до Смородінової Тетяни Леонідівни про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 03.10.2017 року об 11 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер з вибору компанії на виготовлення 

поліграфічної продукції офсетним способом 

для Банку у 2017—2018 р. Умови проведення 

тендеру розміщені на сайті www.marfinbank.ua

Втрачені свідоцтво 
на право власності 

та свідоцтво про право  
плавання під Державним 

прапором України на судно 
Azura 520, «ua 0273 НА», 

видані на ім’я Бабенка  
Юрія Андрійовича, 

вважати недійсними.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Карпухіна Ген-
надія Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації та проживання яко-
го відоме за адресою: вул. Залозецького, 17/2, м. Чернівці як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі №725/2384/17 за позовом 
Карпухіна В. Є. до Карпухіна Г. В. про усунення перешкод у користуван-
ні власністю. Справа призначена на 11 год. 00 хв. 06 жовтня 2017 року 
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без 
вашої участі.

Суддя О. І. Галичанський

Радомишльський районний суд викликає Огбаідзе Тімура Григоро-
вича, 23.06.1983 року народження, який зареєстрований за адресою: 
Житомирська область, м. Радомишль, вул. 9-го Січня, буд 23, а фактич-
но проживає на території АР Крим, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 27 жовтня 2017 року на 12 год. 00 хв., як відповідача по цивільній 
справі №289/1547/17 за позовом Огбаідзе Катерини Євгенівни до Огбаі-
дзе Тімура Григоровича про розірвання шлюбу. В разі неявки відповіда-
ча в судове засідання або визнання  причини його неявки неповажною, 
справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя І. М. Невмержицький

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата Одесь-
кої області, вул. Крістіана Вернера, 107, суддя Кожокар Т. Я.) викликає в 
судове засідання на 12 жовтня 2017 року на 12 годину 00 хвилин як від-
повідача Чеботар Георгія Йосиповича, який зареєстрований в с. Міняй-
лівка, вулиця Садова, 32 Саратського району, Одеської області по ци-
вільній справі за позовом Чеботар Ганни Степанівни до Чеботар Георгія 
Йосиповича про розірвання шлюбу.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причи-
ну неявки, справу буде вирішено без вашої участі за наявними у спра-
ві доказами.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Золочевського Ігоря Івановича, (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, квартал МЖК «Мрія», бу-
динок № 5, квартира № 28) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Державного підприємства «Сє-
вєродонецька теплоелектроцентраль» до Золочевського Іго-
ря Івановича про стягнення заборгованості з оплати послуг 
з централізованого опалення та постачання гарячої води, ін-
фляційних нарахувань та трьох процентів річних, яке відбу-
деться 03.10.2017 року о 14 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Козлову Валентину Павлівну, (Лу-
ганська область, м. Кадіївка, вулиця 60 років Октября, 
буд. 3, кв. 3) у судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом Управління праці та соціального за-
хисту населення Червоноградської міської ради до Коз-
лової Валентини Павлівни про стягнення надмірно спла-
чених коштів, яке відбудеться 03.10.2017 року о 15 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 
як відповідачів Алонцеву Валентину Іванівну (Луганська область,  
м. Кадіївка, вулиця Олімпійська, буд. 11, кв. 33), Копач Тетяну 
Іванівну, (Луганська область, м. Кадіївка, вулиця Стаханова, буд. 
1а, кв. 25), Назарову Світлану Олександрівну (Луганська область,  
м. Кадіївка, вулиця Стаханова, буд. 1а, кв. 28) у судове засідан-
ня з розгляду цивільної справи за позовом Кредитної спілки «Ім-
періал ЛТД» до Алонцевої Валентини Іванівни, Копач Тетяни Іва-
нівни, Назарової Світлани Олександрівни про стягнення боргу, 
яке відбудеться 03.10.2017 року о 10 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: 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 Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Гу-
байдуліну Віолетту Валеріївну, в судове засідання на 05 
жовтня 2017 року на 16 год. 00 хв. по цивільній справі  
№ 426/9496/17 за позовом Губайдуліна Олександра Фа-
ридовича до Губайдуліної Віолетти Валеріївни про розі-
рвання шлюбу, в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +10  +15 Черкаська +1  +6  +10  +15
Житомирська +1  +6 +10  +15 Кіровоградська +1  +6  +10  +15
Чернігівська +1  +6 +9  +14 Полтавська +1  +6  +9  +14
Сумська +1  +6 +9  +14 Дніпропетровська +1  +6  +11  +16
Закарпатська +2  +7 +13  +18 Одеська  +3  +8  +12  +17
Рівненська +1  +6 +10  +15 Миколаївська  +3  +8  +12  +17
Львівська +1  +6 +11  +16 Херсонська  +3  +8  +12  +17
Івано-Франківська +1  +6 +11  +16 Запорізька  +2  +7  +11  +16
Волинська +1  +6 +11  +16 Харківська  +1  +6  +9  +14
Хмельницька +1  +6 +10  +15 Донецька  +1  +6  +9  +14
Чернівецька +1  +6 +11  +16 Луганська  +1  +6  +9  +14
Тернопільська +1  +6 +10  +15 Крим  +4  +9  +13  +18
Вінницька +1  +6 +10  +15 Київ +3  +5 +11  +13
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Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр»

2009 року не лише 
українська, а й 

світова історична спільно-
та перебували в шоково-
му стані: відкривши сар-
кофаг Ярослава Мудро-
го, що зберігається в Со-
фії Київській, фахівці ви-
явили, що він порожній. 
Як з’ясувалося, вже понад 
70 років останки славного 
Рюриковича перебувають 
у Сполучених Штатах, ку-
ди потрапили під час Дру-
гої світової війни.

Новий фільм українсько-
го журналіста Ігоря Піддуб-
ного з циклу «Незручна істо-
рія» відкриває завісу над ці-
єю майже незнаною сторін-
кою нашої минувшини — до-
лі останків Ярослава Мудро-
го. Кропітка робота — зби-
рання документів, розмови зі 
свідками, генетичні експер-
тизи, аналіз отриманих фак-
тів — зайняла майже півтора 
року. Коли почав досліджу-
вати тему, каже автор (у цьо-
му фільми він режисер, про-
дюсер, автор сценарію, опе-
ратор і спонсор), був шокова-
ний кількістю культурних і 
релігійних цінностей, які ви-
вези з України в різні часи.

«70% колекцій Ермітажу — 
це експонати з нашої терито-
рії. Але найгірше, що нині, як 
і раніше, триває нищення на-
шої історії. Україна перетво-
рюється на археологічну пус-
телю. Подивіться на те, що 
відбувається з розкопками на 
Подолі. Про що говорити да-
лі? У фільмі навіть священик 
УПЦ МП говорить про те, де 
перебувають наші ікони, — в 
Москві», — каже у коментарі 
для «УК» Ігор Піддубний.

Нині, коли ми замислили-
ся над тим, з ким і куди йде 
Україна, постає запитан-
ня: де той фундамент нації, 
правдива, а не переписана на 

догоду імперським інтересам 
історія, спираючись на яку, 
можна будувати майбутнє?

«На частину запитань 
фільм дає відповідь, інші ста-
вить, передовсім до нас ни-
нішніх, живих: а чиї ж ми?!» 
— зауважує дослідник.

Сюжет стрічки майже де-
тективний. Виявляється, ще 
в 1930-х роках останки Ярос-
лава Мудрого було наказа-
но… просто закопати. Щось 
змусило тодішнього сторо-
жа Софії Київської на влас-
ний страх і ризик не викона-
ти наказу, а сховати скринь-
ку з прахом. Пізніше, під час 
Другої світової, вже коли нім-
ці залишали Київ, єпископ 
автокефальної церкви Ника-
нор зміг вивезти останки ве-
ликого князя, що через Поль-
щу, Німеччину зрештою опи-
нилися в української грома-
ди США. Разом із прахом ту-
ди потрапила й найстаріша 
написана на липовому дере-
ві руська ікона Миколи Мо-
крого, яку також зміг вивез-
ти цей священик (у фільмі, 
до речі, про свою зустріч із 
тими, хто допомагав вивози-
ти образ, говорить ще живий 

на сьогодні американський 
українець Михайло Герец).

«Виникає питання: чому 
в радянські часи, коли пе-
ред загрозою окупації з Ки-
єва евакуювали всі ціннос-
ті, ікону ХІ (а дехто вважає 
ІХ) століття, старішої за яку 
в Україні немає, залишили у 
храмі? Сьогодні її виставлено 
в храмі Святої Трійці в Нью-
Йорку, і знов-таки немає пев-
ності, чи може вона поверну-
тися в Україну. Мабуть, мо-
же, й у фільмі є аргументи на 
користь цього», — каже ав-
тор фільму.

В української громади 
США власні застороги, за-
значає він: війна, отже не-
безпека, що святиня може 
потрапити в руки агресора. 
Складно навести контрар-
гумент і на інше: обидві свя-
тині вдалося зберегти саме 
завдяки зусиллям україн-
ських емігрантів. А скільки 
їх зникло за цей час в Укра-
їні? Десятки? Сотні? У філь-
мі, до слова, є й свідчення 
українського історика док-
тора наук Сергія Білоко-
ня, чиє дослідження про та-
кі наші втрати за совітів за-

ймає ні мало ні багато — 
1066 сторінок.

Цінність цих артефактів 
далеко не лише в давнос-
ті. «На сьогодні в Україні є 
залишки двох черепів на-
щадків Ярослава Мудрого, 
за яким можна провести ге-
нетичну експертизу: Ярос-
лава Осмомисла й Миколи 
Святоші. Дослідження по-
трібне передовсім для того, 
щоб зрозуміти, звідки при-
йшли руські князі. Це ду-
же важливо з огляду на по-
дії, що відбуваються нині, 
коли в Москві встановлю-
ють пам’ятник Володими-
ру, коли лунають відомі зая-
ви про Анну Ярославну», — 
каже Ігор Піддубний. І про-
довжує: аналізи зуба Ярос-
лава Осмомисла, правну-
ка Ярослава Мудрого, отри-
мані з канадської лаборато-
рії, свідчать: князі мали не 
такий вигляд, як це нама-
гається представити Росій-
ська Федерація. Більше то-
го, кандидат біологічних на-
ук Ольга Утевська, чиї свід-
чення також наведено в 
стрічці, у дослідженні дове-
ла: за гаплогрупою (своєрід-
ною міткою роду — варіан-
том Y-хромосоми, що пере-
дається від батька до сина) 
українці дуже відрізняють-
ся від жителів РФ.

«Рано чи пізно Донбас 
знову буде нашим. Цю зем-

лю можна захищати по-
різному. І в будь-якому 
разі з людьми, що там 
живуть, треба буде 
якось говорити й жи-
ти. Задля цього й було 
створено інший фільм 
«Степан Бандера. 
Україна між черво-
ним і чорним», — ка-
же Ігор Піддубний. 
Перший фільм із ци-
клу «Незручна істо-
рія» — стрічка «Не-
угодні» — побачила 

світ 10 років тому.

Як повернути  
втрачену пам’ять
…І ЧИЇ МИ ДІТИ. Новий фільм Ігоря Піддубного «Повернення» 
відкриває завісу над незнаною сторінкою історії — долею 
останків Ярослава Мудрого

Де біда — там і герої
Іван ШЕВЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

НАГОРОДА. Тринадцятирічний  Максим Тихончук урятував 
під час пожежі в одеському дитячому таборі «Вікторія» 15 дітей. 
Коли спалахнув вогонь, хлопець перебував у сусідньому буди-
ночку, і помітивши, що полум’я охоплює інший корпус, у котрому 
до того ж була його менша сестричка, кинувся на допомогу. Він 
виводив дітей з палаючого будинку, тих, хто не міг іти, виносив 
на руках. Не зміг дістатися тільки тієї кімнати, де загинули три ді-
вчинки — двері там оплавилися і вже не відчинялися.

Грамоту від ДСНС хлопець отримав під час відкриття турніру 
з дзюдо в дитячо-юнацькій спортивній школі, де він займається 
цим спортом. Доречним був і подарунок при такій нагоді — но-
ве кімоно.

Тієї страшної ночі, як ми вже повідомляли, справжнім геро-
єм виявила себе і 16-річна Катя Ной. Вона вивела з вогню ві-
сьмох  дітей. Сама потім з опіками ніг і дихальних шляхів опини-
лася в реанімації.

Нагадаємо, пожежа на території дитячого оздоровчого комп-
лексу «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня. Дерев’яний 
двоповерховий будиночок згорів ущент. У полум’ї загинули три 
дитини, ще дві дівчинки були госпіталізовані.

Очевидці кажуть: якби не героїчні дії Максима та Каті, жертв 
могло б бути набагато більше.

Голова Одеської ОДА Максим Степанов підписав подання 
Президентові про те, щоб нагородити Максима Тихончука та Ка-
терину Ной медалями «За врятоване життя».

Ф
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Сміливець Максим Тихончук  не дуже любить говорити 
про свій вчинок

Ігор Піддубний переконаний, 
що князі мали не такий вигляд,  
як представляє РФ
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