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КУРСИ ВАЛЮт/БАнКІВСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 3 жовтня 2017 року
USD 2665.4606 EUR 3130.3169 RUB 4.6105 / AU 339499.72 AG 4419.33 PT 245222.38 PD 249220.57

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

САТУ КАХКОНЕН:  «Швидке 
зростання економіки  

хоч би на рівні  
4 відсотків необхідне 
для підвищення рівня 
життя українців, які 

досі відчувають 
економічну кризу 

2014—2015 років». 

Влада — за створення 
антикорупційних судів

РЕФОРМИ. Антикорупційну палату буде сформовано у межах 
оновленого Верховного суду. Про це заявив  Генеральний проку-
рор Юрій Луценко під час брифінгу в Харкові, повідомляє УНІАН. 
Він висловив сподівання, що це буде зроблено найближчим часом, 
оскільки створення антикорупційної палати передбачено законо-
проектом про судоустрій та законом про Вищий антикорупційний 
суд. «Упевнений, що ця верхня касаційна антикорупційна палата 
започаткує процес створення антикорупційних судів в Україні», —
заявив Юрій Луценко. 

Він запевнив, що і Президент, і Генпрокуратура, і Міністерство 
юстиції, і весь Кабмін підтримують створення антикорупційних 
судів. «Різниця полягає лише в одному: в масштабі цих судів і в 
суб’єктах їхньої діяльності», —  зауважив Генпрокурор. Він наго-
лосив, що країна не може повертатися до часів, коли суддів при-
значали Верховна Рада і глава держави, оскільки це створює пе-
редумови для політичного тиску. «Ми переконані, що суддів ма-
ють призначати судді під наглядом громадськості», — заявив Юрій 
Луценко. 

11,58 млн грн
компенсації за придбану техніку 

спрямовано аграріям у межах бюджетної 
підтримки сільгосптоваровиробників

НА ЧАСІ. Підготовка комунального господарства Черкащини 
до зими буксує через дрібниці

Тепліше, ще тепліше

Директор Світового банку в справах України, Білорусі  
та Молдови про  темпи розвитку нашої країни
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ДеРжАвНИй ІНТеРеС 

Не можна ставити хрест  
на вітчизняному машинобудуванні.  
Як показує досвід багатьох країн, 
його треба розвивати, орієнтуючись 
на кращі технології сучасності

Сучасна система 
надання психологічної 
допомоги здатна 
зберегти мільйони 
бюджетних коштів 

вАжЛИвО 

Односторонній зв’язок
АКТУАЛЬНО. Чи мають право мобільні оператори самостійно змінювати тарифи?

Ірина ПолІщук,  
«Урядовий кур’єр»

Дедалі частіше люди скар-
жаться, що той чи той опе-

ратор підвищив ціни на послу-
ги. Для декого з користува-
чів така новина стала неприєм-
ною й неочікуваною. Люди скар-
жаться, мовляв, компанії під-

вищують ціни, не попередив-
ши клієнтів. Щоправда, опера-
тори переконують, що вони по-
переджають про зміну тарифу, 
проте не всі уважно читають 
SMS-повідомлення. Тож чи ма-
ють право оператори мобільно-
го зв’язку самовільно підніма-
ти ціни, з’ясовував «Урядовий 
кур’єр».

Згідно з чинним законодав-
ством, тарифи на послуги стіль-
никового зв’язку держава не ре-
гулює, тому його вартість у ком-
паніях визначають самостійно. 
На відміну від послуг місцево-
го телефонного зв’язку і зв’язку 
за таксофонами. «Відповідно до 
чинного законодавства України, 
оператори телекомунікацій ма-

ють право самостійно встановлю-
вати тарифи на послуги зв’язку і 
змінювати умови надання послуг, 
попередивши абонентів не менш 
ніж за 7 днів до запроваджен-
ня таких змін, — каже провід-
ний спеціаліст зі зв’язків з гро-
мадськістю компанії «Київстар» 
Ірина Леліченко. — Наша компа-
нія поінформувала абонентів про 

заплановане закриття старих та-
рифів за два тижні. Це було зро-
блено за допомогою персональ-
них SMS-повідомлень, публіка-
ції на офіційному сайті компанії. 
Міграція в нинішні тарифні пла-
ни була з урахуванням профілю 
користувачів, їхніх потреб 
у голосових послугах та ін-
тернеті. 
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документи

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) ТОВ «АКЦЕНТ_ПЛЮС»
Поштова і електронна адреса 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) м. Київ, вул. Крайня, 1
3. Характеристика діяльності (об’єкта) об’єкт з підвищеною екологічною небезпекою
Технічні і технологічні дані АЗГП
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності обслуговування (заправка) транспорту м. 

Києва та транзитного транспорту
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних існуюча АЗС
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) електроенергія 4,3 кВт
водних  додатково не потрібні
трудових 2 чол. (можливо)
6.  Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє 
середовище:
клімат і мікроклімат не впливає
повітряне незначний залишковий вплив
водне не впливає
Ґрунтне впливає
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) позитивний (нові робочі місця, підвищення якості об-

слуговування)
навколишнє техногенне середовище не впливає
7. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження  або безпеч-

ного захоронення забезпечено основним проектом АЗС
8. Обсяг виконання ОВНС у повному обсязі згідно ДБН-А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості публікація у ЗМІ, громадські слухання (за адресою замовника).

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 75СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу  
для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 11 жовтня  2017 року о 13:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 9 025,000 т, 
ресурс жовтня—листопада  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 34 
лоти, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 1360 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18742,83 грн. в 
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) 
виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 69 лотів, обсяг 1 
лота – 40 т, заг.обсяг – 2760 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18719,57 грн. в т.ч. 
ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам 
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ):  Позиція № 3: 108 лотів, 
обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 4320 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18795,91 
грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та 
газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 5 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 200 т, транспортування автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  18563,43 грн. в т.ч. ПДВ.  Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побу-
тового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинка-
газвидобування»: Позиція № 5: 11 лотів, обсяг 1 лота – 35 т, заг. обсяг – 385 т, транспортування залізницею/автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  18731,16 грн. в т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 12.10.2017—05.11.2017 р.  За результата-
ми аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здій-
снюється у вересні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по нали-
ву та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартос-
ті заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком 
копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу 
покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закін-
чується 10.10.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код 
ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціо-
ні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту орга-
нізації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію мож-
на отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 
234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., 
крім святкових та вихідних днів.

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

ПрАТ «Укрграфіт» 09.10.2017 p. проводить тендер на 
закупівлю (постачання) коксу нафтового з наступними 
показниками:

– вміст сірки, не більше 1,5%;
– зольність, не більше 0,6%;
– леткі, не більше 11,0%;
– вміст вологи, не більше 3,0%;
– масова частка коксу з розміром шматка більше 8 

мм, не менше 45,0%.
Кількість до 8000 т. Термін постачання — жовтень—

листопад 2017 р. Оплата за фактом постачання, інші 
умови постачання згідно з угодою. 

Пропозиції направляти до 09.10.2017 p.:
– на електронну пошту: tender@ukrgrafit.com.ua;
– факс +38 061 289 29 29;
– поштою «Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північ-

не шосе, 20, ПрАТ «Укрграфіт», комісія із закупівель.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
знаходиться цивільна справа № 310/5376/17 за позо-
вом Заступника прокурора Запорізької області в інтере-
сах держави в особі органу, уповноваженого державою 
здійснювати відповідні функції у спірних правовідноси-
нах, в особі Фонду державного майна України до Роман 
Тетяни Миколаївни про витребування нерухомого май-
на із чужого незаконного володіння вартістю 1 950 334.

Розгляд справи призначено на 19.10.2017 р. о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 501, суддя Крамаренко А. І., 
тел. (06153)3-63-75.

Суд викликає Роман Тетяну Миколаївну як відповіда-
чку.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. В разі неявки 
відповідачки справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду  
Запорізької області знаходиться обвинувальні акти у  
кримінальному провадженні за обвинуваченням Бори-
сова А. О. у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 
КК України, Біркова І. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Нові-
кова О. І. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Кіма С. Ф. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 258 КК України.

Як обвинувачені викликаються: Борисов Андрій Олек-
сандрович, Бірков Іван Олегович, Новіков Олексій Івано-
вич, Кім Станіслав Федорович у підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 10 год. 00 хв. 3 листопада 2017 
року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Державне агентство резерву України оголошує аук-
ціон з реалізації палива ТС-1 для реактивних двигунів*, 
метизів, інструменту різного, труб катаних та обсадних, 
прокату та копилів алюмінієвих, паперу, сплавів та сумі-
шей твердих, плівки ПВХ, рукавиць гумових, пиломатері-
алів, щіток малярних, протигазів.

Аукціон відбудеться 26 жовтня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Шкляр Л. П.  
(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аукціону  
розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України –  
www.gosrezerv.gov.ua.

* - паливо ТС-1 для реактивних двигунів не відповідає вимо-
гам ГСТУ 320.00149943.011-99; відпуск матеріальних цінностей 
буде здійснено після закладення до державного резерву анало-
гічної кількості.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2017 р. № 717 
Київ

Про реалізацію пілотного проекту  
щодо організації електронних торгів 

(аукціонів) з використанням електронної 
торгової системи ProZorro.Продажі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно 

реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з викорис-
танням електронної торгової системи ProZorro.Продажі (далі — пілотний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту щодо організації електронних тор-
гів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі, що до-
дається. 

3. Установити, що: 
1) для цілей пілотного проекту до замовників належать: казенні підприємства, дер-

жавні комерційні підприємства (їх об’єднання), державні установи та організації, а та-
кож господарські організації, у статутному капіталі яких органи державної влади, орга-
ни влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, державні ком-
панії володіють часткою (акціями, паями) в розмірі 50 відсотків і більше або володіють 
більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати біль-
ше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання;

2) замовники самостійно приймають рішення щодо участі в пілотному проекті;
3) з метою продажу майна замовники,  що прийняли рішення про участь у пілотно-

му проекті, використовують електронну торгову систему ProZorro.Продажі на безоплат-
ній основі;

4) у  разі продажу об’єктів державної власності (матеріальних активів, які відповід-
но до законодавства визнаються основними фондами (засобами), шляхом проведення 
електронного аукціону з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі 
положення пунктів 13 і 15 розділу «Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна», 
розділів  «Підготовка до проведення аукціону», «Умови участі покупців в аукціоні», «Про-
ведення аукціону» та пункту 45, абзацу четвертого пункту 47 розділу «Розрахунки за при-
дбане майно» Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 
2007 р., № 43, ст. 1714), на період дії пілотного проекту не застосовуються;

5) супроводження та координація пілотного проекту здійснюється Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі.

4. Взяти до відома, що на період дії пілотного проекту адміністратором електронної 
торгової системи ProZorro.Продажі є громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл 
Україна», яка володіє зазначеною системою та зобов’язується передати її державі Украї-
на після завершення реалізації пілотного проекту.

5. Рекомендувати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, ко-
мунальним підприємствам та організаціям, не визначеним підпунктом 1 пункту 3 цієї по-
станови, які мають намір долучитися до пілотного проекту, використовувати електронну 
торгову систему ProZorro.Продажі для здійснення продажу майна на умовах, визначених 
Порядком, затвердженим цією постановою.

6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
подати до 1 серпня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реаліза-

ції пілотного проекту;
оприлюднити інформацію про реалізацію пілотного проекту на власному офіційно-

му веб-сайті.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 вересня 2017 р. № 717
ПОРЯДОК 

реалізації пілотного проекту щодо організації електронних  
торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової  

системи ProZorro.Продажі
Загальна частина

1. Цей Порядок визначає загальні умови реалізації пілотного проекту щодо організації 
електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.
Продажі під час продажу об’єктів державної власності (матеріальних активів, які відповід-
но до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а також іншого майна 
(активів) замовників (далі — майно).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
адміністратор — юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної 

торгової системи ProZorro.Продажі та забезпечує її функціонування;
електронна торгова система ProZorro.Продажі (далі — електронна торгова система) 

— інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, роз-

міщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, 
необхідними для проведення публічних торгів. Електронна торгова система повинна бути 
загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім 
заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім користувачам, обмін і збе-
реження інформації та документів повинні здійснюватися з гарантуванням непорушності 
даних про учасників і їх пропозицій під час проведення електронних торгів (аукціонів) та 
їх конфіденційності до моменту розкриття цінових пропозицій учасників;

електронні торги (аукціони) — спосіб відчуження майна шляхом проведення електро-
нних торгів (аукціонів) в електронній торговій системі через електронні майданчики орга-
нізаторів електронних торгів (аукціонів);

електронний майданчик — апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтер-
неті, підключений до електронної торгової системи та забезпечує організатору електро-
нних торгів (аукціонів), замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами та-
кої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення публічних 
електронних торгів (аукціонів);

оголошення щодо продажу майна — відомості та інформація, що містять дані про 
майно та умови його продажу, що публікується в електронній торговій системі та на веб-
сайтах організаторів електронних торгів (аукціонів);

організатор електронних торгів (аукціонів) — юридична особа, зареєстрована в уста-
новленому законодавством порядку на території України, що має право на використан-
ня електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи (опера-
тор електронного майданчика).

3. Пілотний проект реалізується за такими принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
відкритість та прозорість під час проведення електронних торгів (аукціонів);
недискримінація учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
4. Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведен-

ня електронних торгів (аукціонів) визначається адміністратором.
5. Прийняття рішення про відчуження майна здійснюється відповідно до Порядку від-

чуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714), 
або в іншому порядку, встановленому законодавством.

Підготовка до електронних торгів (аукціону)
6. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики 

оприлюднює в електронній торговій системі оголошення щодо продажу майна не пізні-
ше ніж за сім днів до дати аукціону.

7. В оголошенні щодо продажу майна замовником визначаються умови його прода-
жу, що повинні містити:

1) інформацію про власника майна та/або його балансоутримувача, який здійснює 
продаж майна;

2) порядок оформлення участі в електронних торгах (аукціонах), строк проведення 
електронних торгів (аукціонів);

3) кінцевий строк прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціонах);
4) відомості про майно, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивіду-

альними ознаками;
5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення (за наявності);
6) початкову ціну реалізації майна;
7) істотні умови договору купівлі-продажу майна або проект відповідного договору 

купівлі-продажу майна;
8) крок електронних торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 відсо-

тків початкової ціни реалізації майна;
9) розмір гарантійного внеску, що визначається в діапазоні від 2 до 10 відсотків по-

чаткової ціни реалізації майна.
Умови продажу майна шляхом проведення електронних торгів (аукціонів) з викорис-

танням електронної торгової системи можуть містити інші додаткові відомості.
8. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплат-

ним та вільним.
9. Після оприлюднення оголошення щодо продажу майна потенційні покупці, які ма-

ють наміри взяти участь в електронних торгах (аукціонах), сплачують гарантійний внесок 
на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про участь в електро-
нних торгах (аукціонах) через електронну торгову систему. Заява про участь в електро-
нних торгах (аукціонах) подається в електронному вигляді шляхом заповнення електро-
нних форм з окремими полями, де зазначається інформація про цінову пропозицію, про 
учасника та завантажуються необхідні документи, що визначені замовником в оголошен-
ні щодо продажу майна.

10. За подання заяви про участь в електронних торгах (аукціонах) оператором елек-
тронного майданчика з учасника справляється плата у такому розмірі:

1) початкова ціна продажу становить не більш як 20 тис. гривень — один неоподатко-
вуваний мінімум доходів громадян;

2) початкова ціна продажу становить не більш як 50 тис. гривень — сім неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян;

3) початкова ціна продажу становить не більш як 200 тис. гривень — двадцять неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян;

4) початкова ціна продажу становить не більш як 1 млн. гривень — тридцять неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян;

5) початкова ціна продажу становить більш як 1 млн. гривень — сто неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Розмір плати оператору електронного майданчика, встановлений у цьому пункті, ви-
значений з урахуванням податку на додану вартість.

11. До участі в електронних торгах (аукціонах) допускаються учасники, що подали че-
рез електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах (аукціонах), здійсни-
ли плату у розмірі, визначеному пунктом 10 цього Порядку, та гарантійний внесок у роз-
мірі, зазначеному в умовах продажу майна.

12. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електро-
нних торгах (аукціонах) подано менш як дві заяви, електронні торги (аукціони) вважають-
ся такими, що не відбулися.

Електронні торги (аукціони)
13. Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі 

рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронних торгів (аук-
ціонів), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактив-
ному режимі реального часу.

14. Електронні торги (аукціони) проходять в електронній торговій системі та поляга-
ють в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерак-
тивному режимі реального часу. Для проведення електронних торгів (аукціонів) ціни всіх 
пропозицій учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без зазна-
чення найменувань учасників. Якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням 
ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який 
подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової про-
позиції. Стартовою ціною аукціону визначається найнижча запропонована серед учасни-
ків цінова пропозиція у відповідному раунді. Перед початком кожного наступного раун-
ду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами попереднього ра-
унду аукціону.

У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до 
більших, а у разі збігу цінових пропозицій — від пізніших до більш ранніх, мають пра-
во зробити крок аукціону.

Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, 
що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. 
Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої 
цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вва-
жається поданою ним ціновою пропозицією.

Учасник може протягом одного раунду електронних торгів (аукціонів) один раз підви-
щити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.

15. Протягом кожного раунду електронних торгів (аукціонів) всім учасникам забезпе-
чується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташу-
вання їх цін в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді 
проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без 
зазначення їх найменувань.

16. Якщо за результатами електронних торгів (аукціонів) жоден учасник не зробив 
крок  аукціону, електронні торги (аукціони) вважаються такими, що не відбулися, крім 
випадку, визначеного абзацом третім пункту 14 цього Порядку.

Результати аукціону
17. Протокол про результати електронних торгів (аукціонів) формується та оприлюд-

нюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронних 
торгів (аукціонів).

18. Переможцем електронних торгів (аукціонів) вважається учасник, що подав най-
вищу цінову пропозицію за виставлене на продаж майно, а у разі відмови ним від підпи-
сання протоколу про результати електронних торгів (аукціонів) або договору за резуль-
татами проведення електронних торгів (аукціонів) — учасник з наступною за величиною 
ціновою пропозицією, а у разі коли учасники подали пропозиції з однаковим значенням 
ціни, — учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним 
значенням цінової пропозиції, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонай-
менше один крок аукціону або подано закриту цінову пропозицію, яка перевищує почат-
кову ціну не менш як на один крок аукціону.

19. Після завершення електронних торгів (аукціонів) копія протоколу про результати 
електронних торгів (аукціонів), підписаного переможцем та організатором електронних 
торгів (аукціонів), надсилається замовнику, який здійснює продаж майна, для підписан-
ня та публікації підписаного протоколу про результати електронних торгів (аукціонів) в 
електронній торговій системі.

20. Договір за результатами проведення електронних торгів (аукціонів) укладається 
між замовником та переможцем електронних торгів (аукціонів) у формі, передбаченій 
законодавством, та опубліковується замовником в електронній торговій системі протя-
гом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів 
(аукціонів).

21. Переможець електронних торгів (аукціонів) сплачує оператору електронних торгів 
винагороду у розмірі, що становить 1 відсоток ціни продажу майна. Розмір винагороди 
оператора електронного майданчика, встановлений у цьому пункті, визначений з ураху-
ванням податку на додану вартість.

22. Замовник має право відмінити електронні торги (аукціони) на будь-якому етапі до 
дати проведення аукціону.

23. У разі відміни електронних торгів (аукціонів) або визнання їх такими, що не від-
булися, відповідно до пунктів 12 і 16 цього Порядку оператором електронного майдан-
чика повертається учасникам плата за подання заяви про участь в аукціоні та гарантій-
ний внесок.

24. Якщо на електронних торгах (аукціонах) майно не було реалізоване або електронні 
торги (аукціони) визнані такими, що не відбулися, нереалізоване майно виставляється на 
повторні електронні торги (аукціони) за рішенням замовника.
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оголошення

Апеляційний суд Запорізької області викликає Фі-

ліна Ігоря Віталійовича на 09.10.2017 року о 10 год. 

15 хв. як обвинуваченого у кримінальному прова-

дженні за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162.

Суддя М. С. Тютюник

Личаківський районний суд м. Львова викликає Васільє-
ва Романа Григоровича, як відповідача по цивільній справі за 
позовом Гульоватого Степана Романовича до Васільєва Ро-
мана Григоровича про стягнення курсової різниці та інфля-
ційних втрат, справа призначена в судове засідання на 24 
жовтня 2017 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні Личаківського 
районного суду м. Львова за адресою: 79007, м. Львів, вул. 
Б. Лепкого, 16. У разі неявки відповідача в судове засідання 
справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами. Про 
поважність причин відсутності у судовому засіданні повідо-
мити Личаківський районний суд м. Львова.

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

Суддя Шеремета Г. І.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Земляного Владислава Олеговича, 21.01.1994 
року народження, у підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/332/2017 
за обвинуваченням Земляного Владислава Олегови-
ча у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
23.10.2017 року о 13 годині 15 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 2.

Суддя Антоненко М. В.

Державний акт на право власності на земель-
ну ділянку, серія ЯМ №114814, виданий Карпен-
ку Юрію Олексійовичу, який проживає за адресою: 
Київська область, Бородянський район, с. Бабинці, 
вул. Лісова, 4. Земельна ділянка, кадастровий но-
мер 3222486601:01:031:5019, для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0707 
га, розташована за адресою: Київська область, Киє-
во-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Айвазов-
ського, вважати втраченим.

 З метою залучення громадськості до обговорення 
питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на 
стан довкілля, Державна інспекція ядерного регулюван-
ня України з 2 жовтня по 1 листопада 2017 року прово-
дить публічне громадське обговорення можливості про-
довження експлуатації ядерної установки – енергоблоку 
№3 Запорізької АЕС.

В рамках обговорення Держатомрегулювання за учас-
тю ДП НАЕК «Енергоатом» 24 жовтня 2017 року о 13:00 
проводить громадські слухання за адресою: Запорізь-
ка обл., м. Енергодар, вул. Центральна, 6, Культурно-
діловий центр Запорізької АЕС. Телефони для довідок: 
(06139) 6-21-81, (044) 277-12-02.

Оболонськнй районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Тихонова Сергія Сергійовича по цивіль-
ній справі № 2/756/2675/17 за позовом Тихонової 
Тетяни Миколаївни до Тихонова Сергія Сергійовича 
про розірвання шлюбу, розгляд якої призначено на 
09.11.2017 р. о 09.05 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№18, суддя Васалатій К.А. У разі неявки, справу буде 
розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя К. А. Васалатій

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 ро-
ку народження, та Федотова Михайла Вікторовича, 
21.06.1969 року народження, в судове засідання у 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за 
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 
ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 27.10.2017 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Оржицький районний суд Полтавської облас-
ті викликає як відповідача Єднака Петра Петровича, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. 
Київ, вул. Драгоманова, 14, кв. 118, у судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Єднак Яни Олек-
сандрівни до Єднака Петра Петровича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 19 жовтня 2017 року о 15 
годині 00 хвилин у приміщенні Оржицького район-
ного суду Полтавської області (адреса: смт Оржиця, 
вул. Центральна, 74 Полтавської області).

У разі неявки відповідача, справа буде розгляну-
та без його участі.

Суддя Гришко О. Я.

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

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідачів по цивільній справі за про-
вадж. 2/431/910/17: Луначова Олега Миколайови-
ча, який зареєстрований та мешкає за адресою: вул. 
Кальницького, буд. 5, кв. 54, м. Антрацит Луганської 
області, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії — Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Луначова Олега Миколайовича, Лу-
начової Лариси Хамбілівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відпові-
дача Альтман Зінаїду Григорівну, третю особу, яка 
не заявляє самостійних вимог — Фермерське гос-
подарство «Квіточка» у судове засідання на 1 лис-
топада 2017 року о 16.30 годині по цивільній справі 
№426/12646/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Альтман З. Г. 
про звернення стягнення на майно в рахунок пога-
шення заборгованості за договором кредитної лінії 
№ 4 від 30.06.2011 року, до зали судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповіда-
чів: Шатунова Вячеслава Геннадійовича, Нечитайло-
ва Валерія Юрійовича в судове засідання на 1 лис-
топада 2017 року о 15.30 годині по цивільній справі 
№426/12794/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Шатунова В. Г., Не-
читайлова В. Ю. про стягнення заборгованості за до-
говором про іпотечний кредит № 485 від 17.12.2010 
року, до зали судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Автокооператив по будівництву та експлуатації га-
ражів «Мінський» 

ПОВІДОМЛЯЄ:
У зв’язку з відновленням будівництва великої кіль-

цевої дороги, яка буде пролягати по території коопе-
ративу, ГАРАЖІ:

1, 2, 3, 205, 314, 315, 318, 319, 320, 321, 451, 452, 
453, 454, 483, 487, 488, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 800, 801, 802, 892, 893, 
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 
905, 906, 907, 908, 909, 

ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕМОНТАЖУ.
З даного приводу власникам вищезазначених га-

ражів, потрібно звернутися в правління кооперативу.

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку Пустову 
Лідію Олександрівну, відповідача Абакелія В’ячеслава 
Важиловича, жителів: м. Умань, вул. Кооперативна, 
48, по справі № 705/2442/17 за позовом Радченка Бог-
дана Леонідовича до Пустової Лідії Олександрівни, 
Абакелія В’ячеслава Важиловича про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням та зняття з реєстрації місця проживання.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2017 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Уманського місь-
крайонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута 
без вашої участі.

Суддя К. Г. Ребрина

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 13 жовтня 
2017 року як відповідачів: Гасанова Олександра Гасановича 
(останнє відоме місце проживання: вул. Андрєєва, 88, смт 
Олександрівка Вознесенського району Миколаївської облас-
ті), Тікан Ольгу Іванівну (останнє відоме місце проживання: 
вул. Миру, 2, кв. 66, м. Южноукраїнськ Миколаївської облас-
ті), Гасанова Віталія Вікторовича (останнє відоме місце про-
живання: вул. Миру, 2, кв. 66, м. Южноукраїнськ Миколаїв-
ської області) у справі за позовом Рубан В. О. до Тікан Г. І., Ті-
кан О. І., Гасанова О. Г., Гасанова В. В., Гасанова О. Г. про 
визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дій-
сним.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського місь-
крайонного суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаївської 
області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідачів у судове засідання, справа бу-
де розглянута без їхньої участі на підставі наявних в ній ма-
теріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/23/2017) обвинуваченого 
Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбу-
деться 12 жовтня 2017 року об 11.00 годині за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Публічного 
акціонерного товариства «Перший український між-
народний банк» до Миронової Ольги Борисівни, Са-
цури Олександра Володимировича про відновлен-
ня втраченого судового провадження по цивільній 
справі №261/7670/13-ц у частині рішення Петров-
ського районного суду м. Донецька від 12.02.2014 
року.

Відповідачі по справі – Миронова Ольга Борисівна, 
Сацура Олександр Володимирович викликаються до 
каб. № 18 суду на 09.10.2017 року о 08 годині 30 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута 
в їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Ісаченка Дениса 
Геннадійовича, 05.08.1985 року народження, у судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 1-кп/331/394/2017 за обвинуваченням Іса-
ченка Дениса Геннадійовича у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 23.10.2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріж-
жя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Литвиненка Ві-
талія Миколайовича, 28.12.1983 року народження, у підготовче судове 
засідання в кримінальному провадженні № 1-кп/331/333/2017 за обви-
нуваченням Литвиненка Віталія Миколайовича у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться 23.10.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.

 Суддя Стратій Є. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Сабодаша Мак-
сима Анатолійовича, 01.05.1979 року народження, у судове засідання 
в кримінальному провадженні № 1-кп/331/204/2017 за обвинувачен-
ням Сабодаша Максима Анатолійовича у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 23.10.2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q80842b19796
Нежитлові офісні приміщення першого поверху загальною площею 393,4 кв.м.,  
які знаходяться за адресою: Запорізька обл, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 30 
та інші основні засоби у кількості 236 шт.

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017
(аукціону)/електронного аукціону    Другі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017
      Треті відкриті торги (аукціон) – 09.11.2017
      Четверті відкриті торги (аукціон) – 23.11.2017

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q82642b19737
Право вимоги за кредитними договорами про відкриття кредитної лінії: №33/13 від 27.03.2013, 
№16/13 від 27.02.2013, №91/13 від 25.11.2013, №49/13 від 27.05.2013, №68/13 від 23.08.2013, 
№77/12 від 17.09.2012, №88/13 від 21.11.2013, №15/13 від 27.02.2013, №94/13 від 18.12.2013

Q82742b19738 Право вимоги за кредитними договорами про відкриття кредитної лінії: №97/13 від 19.12.2013, 
№11/14 від 20.03.2014

Q82842b19739 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії: №99/13 від 20.12.2013

Q82942b19740 Право вимоги за кредитними договорами про відкриття кредитної лінії: №93/13 від 18.12.2013, 
№87/13 від 19.11.2013, №2/14 від 27.01.2014

Q83042b19741 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії: №82/13 від 22.10.2013
Q83142b19742 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії: №38/13 від 22.04.2013
Q83242b19743 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії: №80/12 від 24.09.2012

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017
(аукціону)/електронного аукціону    Другі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017
      Треті відкриті торги (аукціон) – 09.11.2017
      Четверті відкриті торги (аукціон) –23.11.2017 
      П’яті відкриті  торги (аукціон) – 07.12.2017
      Шості відкриті  торги (аукціон) – 21.12.2017
      Сьомі відкриті  торги (аукціон) – 05.01.2018
      Восьмі відкриті  торги (аукціон) – 22.01.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих                www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/    Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному  

      лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота    http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 жовтня 2017 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Горячих Ірини Леонідів-
ни до Воска Сергія Володимировича, третя особа: Тери-
торіальний сервісний центр 1443 Регіонального сервіс-
ного центру МВС в Донецькій області, про визнання не-
дійсним правочину купівлі-продажу транспортного засо-
бу та скасування реєстрації на транспортний засіб.

Відповідач по справі: Воско Сергій Володимирович, 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Жукова, б. 8, кв. 116, викликається на 14.00 
годину 27 жовтня 2017 року до суду, для участі у розгля-
ді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Городенківський районний суд Івано-Франків-
ської області повідомляє Лемко Галину Іванівну, 
26.12.1981 року народження, останнє відоме місце 
проживання: с. Незвисько, вул. Білогірська, 18, Го-
роденківський район, Івано-Франківська область, 
що вона як відповідач, викликається в судове за-
сідання 17.10.2017 року на 11 год. 00 хв. по справі  
№ 342/703/17 за позовом Служби у справах дітей Го-
роденківської РДА в інтересах малолітньої Лемко В. І. 
до Лемко Галини Іванівни про позбавлення батьків-
ських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик  
Лемко Г. І., вона вважатиметься належним чином по-
відомлена про час і місце проведення розгляду спра-
ви. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу 
буде розглянуто за її відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайда-
ну, 7, Івано-Франківська область.

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня 2017 ро-
ку о 10.00 год. відбудеться судове засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія 
Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народження, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович 
та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів: Короля О. П.,  
Сичука М. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня 2017 
року о 10.15 год. відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Солода Андрія Володимировича, 19 червня 
1976 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Солод Андрій Володимиро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів: Прокопчук А. В., 
Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня 2017 року 
о 10.30 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Жарка Сергія Олексан-
дровича, 19 січня 1982 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Жарко Сергій Олександро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів: Бойка В. М.,  
Волошина С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає обвинуваченого Гавриша Миколу Миколайовича, 
25.01.1964 року народження, уродженця м. Джанкой, АР 
Крим, проживаючого за адресою: АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Московська, 134, кв. 17, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 11.10.2017р. о 12 год. 00 хв. у за-
лі судового засідання № 19, вул. Грушевського, 17, м. Ві-
нниця, по кримінальному провадженню по обвинувачен-
ню Гавриша М.М. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 402, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Гавриша Миколи Миколайовича 
в зазначене судове засідання обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Шлапака Д. О., суддів: Бар’яка А. С., 
Ковальчук Л. В.

10 жовтня 2017 року о  10 годині 30 хвилин у Апеляційно-
му суді Кіровоградської області (каб. 212) відбудеться роз-
гляд апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства 
«Акціонерний комерційний банк «Новий» на рішення Ленін-
ського районного суду м. Кіровограда від 22 березня 2017 
року у справі за позовом Приходька Володимира Володими-
ровича до Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний комерційний банк «Новий», третя особа: фізична осо-
ба — підприємець Клоченко Сергій Анатолійович, про усу-
нення перешкод у здійсненні права власності та припинення 
дії іпотечного договору, та за зустрічним позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк 
«Новий» до Приходька Володимира Володимировича, третя 
особа: фізична особа — підприємець Клоченко Сергій Ана-
толійович, про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У зв’язку з розглядом справи викликаємо в судове засі-
дання фізичну особу — підприємця Клоченка Сергія Анато-
лійовича, останнє відоме місце його проживання: проспект 
Комуністичний, 22/12, кв. 57, м. Кропивницький.

Суддя О. А. Письменний

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52600, Дніпропетровська обл., смт Васильків-
ка, вул. Комсомольська, 16) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

 24.10.2017 о 13:30 до Радченко Тетяна Євгенівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52630, Дніпропетровська обл., 
Васильківський р-н, с. Солонці, вул. Весела, буд. 27) справа 
№ 172/808/17, суддя Битяк І. Г.

 24.10.2017 о 08:30 до Азімов Андрій Константинович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52632, Дніпропетровська 
обл., Васильківський р-н, с. Вербівське, вул. Молодіжна, буд. 
31) справа № 172/848/17, суддя Битяк І. Г.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
(адреса суду: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 18.10.2017 о 08:40 до Лалак Сергій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 93404, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 
буд. 43, кв. 121) справа № 428/3995/17,  суддя Юзе-
фович І. О.

 18.10.2017 о 08:30 до Щербакова Юлія Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 93411, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 
8, кв. 166) справа № 428/3931/17, суддя Юзефович 
І. О.

 18.10.2017 о 08:50 до Лінник Ірина Геннадіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 93404, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 7а, 
кв. 85) справа № 428/3993/17, суддя Юзефович І. О.

 18.10.2017 о 08:20 до Воронова Любов Андріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 93493, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Спартака, буд. 29) спра-
ва № 428/3928/17, суддя Юзефович І. О.

 18.10.2017 о 08:10 до Лєсняк Сергій Олексан-
дрович (останнє відоме місце реєстрації: 93401, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Парккомму-
ни, буд.18а, секц. 23, к. 1-5) справа № 428/3926/17,  
суддя Юзефович І. О.

 24.10.2017 о 15:00 до Ткаченко Юрій Леонідович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93482, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 55б, 
кв. 30) справа № 428/3813/17,  суддя Юзефович І. О.

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

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Дем’янова Віталія Володимировича, 
18.09.1980 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: 70002, Україна, Запорізька область,  
м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, останнє відо-
ме суду місце мешкання: Україна, 70002, Запорізька 
область, м. Вільнянськ, вул. Першотравнева, 33, у су-
дове засідання по спеціальному кримінальному про-
вадженню № 1-кп/314/121/2017 (№ 314/8121/16-к) 
за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 9 жов-
тня 2017 року о 14.30 год. у приміщенні Вільнянсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Боча-
рова, 4, кабінет № 5, для участі у розгляді спеціаль-
ного кримінального провадження.  Головуючий суд-
дя Кіяшко В. О., судді Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Сєріка Віктора Олександровича за по-
зовом Кісельової Олени Григорівни до Пулова Іва-
на Івановича, Сєріка Віктора Олександровича про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним. Судове 
засідання відбудеться 09.10.2017р. об 11 год. 00 хв. 
у приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі неявки 
Сєріка Віктора Олександровича судове засідання бу-
де проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 9 березня 2017 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначено під-
готовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідання 
відбудеться 30 жовтня 2017 року о 9 годині 30 хви-
лин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Бородянський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі за позовом Клінюшина Сергія Вікторовича до Са-
вицького Едуарда Костянтиновича, треті особи: Савицька-
Юртаєва Юлія Юріївна, Бородянський районний відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Головного терито-
ріального управління юстиції у Київській області, про ви-
ключення запису про визнання батьківства, викликає до су-
ду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Централь-
на, 315) Савицького Едуарда Костянтиновича, який прожи-
вав за останньою відомою суду адресою: вул. Козацька, 42, 
смт Бабинці, як відповідача на 18 жовтня 2017 року о 10 го-
дині 30 хвилин. У разі неявки справа буде розглянута за ва-
шої відсутності.

Суддя Міланіч А. М.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Яремчука Володимира Михайловича, як 
відповідача у справі № 350/829/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Яремчука Володимира Михайловича 
про стягнення заборгованості, яке відбудеться об 11 год. 
00 хв. 10 жовтня 2017 року в приміщенні Рожнятівсько-
го районного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкіль-
на, 15. Останнє відоме місцезнаходження відповідача: с. 
Верхній Струтин, вул. Стуса, 36 Рожнятівського району 
Івано-Франківської обл.

Місцезнаходження відповідача на даний час невідоме. 
Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. В. Максимів

Бородянський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі за позовом Савицької-Юртаєвої Юлії Юріївни до 
Савицького Едуарда Костянтиновича, треті особи: Клінюшин 
Сергій Вікторович, Бородянський районний відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Київській області, про виключення за-
пису про батька з актового запису про народження дитини, 
викликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородян-
ка, вул. Центральна, 315) Савицького Едуарда Костянтино-
вича, який проживав за останньою відомою суду адресою: 
вул. Козацька, 42, смт Бабинці, як відповідача на 18 жовтня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин. У разі неявки справа буде 
розглянута за вашої відсутності.

Суддя Міланіч А. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 

25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове 
засідання на 14 год. 00 хв. 19 жовтня 2017 року до 
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької 
області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 203, головуючий суддя Піндрак О. О., конт. тел. 
(0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду в 
кримінальному провадженні № 22015240000000012 
про обвинувачення Оскоми Дмитра Васильовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Проскурко Ірину Володимирівну, 
Проскурка Віталія Ігоровича в судове засідання по цивільній 
справі № 426/10579/17 за позовом ТОВ «Українська факто-
рингова компанія» до Проскурко Ірини Володимирівни, Про-
скурка Віталія Ігоровича про стягнення заборгованості, що 
відбудеться 17 жовтня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що Горова Наталія Іванівна викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 15.11.2017 року об 11.30 годині (м. 
Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7), як відповідачка по ци-
вільній справі № 363/271/17 за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Кей-Колект» до Горової Наталії 
Іванівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, шля-
хом визнання за ТОВ «Кей-Колект» права власності на пред-
мет іпотеки.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. Д. Рудюк

Міловський районний суд Луганської області повідомляє, 
що 6 жовтня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні 
Міловського районного суду відбудеться попереднє судове 
засідання з розгляду цивільної справи №418/509/17 за позо-
вом Шкоркіної Олени Вікторівни до Гармаша Олексія Валері-
йовича про стягнення аліментів. У разі неявки відповідача в 
попереднє судове засідання або неповідомлення причин не-
явки, справу буде призначено до розгляду на 09 годину 00 
хвилин 12 жовтня 2017 року та буде винесено заочне рішен-
ня у вашу відсутність за наявними по справі доказами.

Суддя С. І. Чехов

Судновий квиток 
№ 3-805047, виданий  

РЕГІСТР  
СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ  
та Свідоцтво № 2260/09 KS, 

видане 04.09.2009 р.  
Київським центром підготовки 
фахівців водного транспорту 

на ім’я – Лепський Володимир 
Миколайович, 

вважати недійсними, 
у зв’язку з втратою.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає як відповідача Фурсова Олега Івановича у ци-

вільній справі за позовом Середницької Ірини Олек-

сандрівни до Фурсова Олега Івановича, Публічного 

акціонерного товариства «Банк «Таврика» про ви-

знання договору іпотеки недійсним та скасування за-

борони відчуження нерухомого майна в судове засі-

дання, призначене на 15 годину 00 хвилин 18 жов-

тня 2017 року, яке відбудеться в приміщенні Шевчен-

ківського районного суду м. Запоріжжя за адресою:  

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 117 «а», каб. 17.

Суддя Галущенко Ю. А.

Арцизький районний суд Одеської області ви-
кликає Мітрян Марію Василівну, 4 травня 1986 ро-
ку народження, як відповідачку по цивільній справі  
№ 492/220/16-ц за позовом Качо Сергія Миколайови-
ча до Мітрян Марії Василівни про стягнення алімен-
тів. Розгляд справи призначено на 19.10.2017 року о 
09 год. 30 хв., 30.10.2017 року о 13 год. 30 хв. у за-
лі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за 
адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, 29,  
суддя Варгаракі C. M., тел./факс: (04845) 3-11-33,  
3-14-38 та пропонує надати заперечення проти позову 
та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Мітрян M. B., що відповідно до ст. 74 
ЦПК України, з опублікуванням оголошення по виклик її 
до суду, вона вважається повідомленою про час і місце 
розгляду справи. У разі неявки Мітрян М. В. у судове за-
сідання або неповідомлення про причину неявки суд мо-
же ухвалити заочне рішення на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Калинівський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Кострицького Віталія Володимировича, 
08.11.1974 року народження, місцезнаходження яко-
го невідоме (зареєстрованого за адресою: с. Черво-
ний Степ, пров. Некрасова, 7 Калинівського району 
Вінницької області) по цивільній справі за позовом 
Кострицької Валентини Володимирівни до Костриць-
кого Віталія Володимировича, Калинівського район-
ного відділу Державної виконавчої служби Головно-
го територіального управління юстиції у Вінницькій 
області міністерства юстиції України про обчислення 
розміру заборгованості за аліментами.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70 Вінницької області.

У разі неявки відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Павленко І. В.

В провадженні Бориспільського міськрайонно-
го суду Київської області перебуває цивільна справа 
за позовом Пінчак Ольги Євгенівни до Пінчака Сер-
гія Григоровича, 3-тя особа: Служба у справах дітей 
та сім’ї Бориспільської РДА Київської області, Служ-
ба у справах дітей Прилуцької РДА Чернігівської об-
ласті, про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 
14.00 год. 9 листопада 2017р. за адресою: м. Борис-
піль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №6.

У зв’язку з розглядом справи суд викликає в судо-
ве засідання на вищевказаний час відповідача – Пін-
чака Сергія Григоровича, 10.02.1980 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки 
відповідача в судове засідання на вищевказаний час, 
справа буде розглянута в його відсутність на підставі 
доказів наданих позивачем.

Суддя Журавський В. В.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи Крупко 

Н.Г. до Пундика В.А., третя особа: ВРАЦС Святошин-

ського РУЮ у м. Києві, про визнання шлюбу недій-

сним, викликає відповідача Пундика Василя Антоно-

вича в судове засідання на 07.11.2017р. о 09 год. 50 

хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде роз-

глянута у його відсутність.

Суддя Ул’яновська О. В. 

10.05.2016 року Білокуракинським районним су-
дом Луганської області було винесено рішення по 
цивільній справі №409/698/16-ц за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» 
до Вербицької Любові Михайлівни, Ветчинникова 
Миколи Федоровича, Колтакова Володимира Якови-
ча, Прокопович Ольги Володимирівни про стягнення 
заборгованості. Вимоги позивача задоволено в по-
вному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Інтерграндкапітал+» у судове засідання для розгля-
ду цивільної справи за позовною заявою Мірошниченка 
Артема Сергійовича до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Інтеграндкапітал+» про визнання договору 
недійсним та застосування наслідків недійсності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 20.10.2017 р. 
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 
31 Луганської області. У разі неявки в судове засідання 
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Павлю-
ченка Сергія Владиславовича, Павлюченко Ганну 
Миколаївну в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11564/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Павлюченка Сергія Владисла-
вовича, Павлюченко Ганни Миколаївни про стягнен-
ня заборгованості, що відбудеться 27 жовтня 2017 
року о 09.00 год.

У разі неявки у вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +11  +16 Черкаська +5  +10  +13  +18
Житомирська +5  +10 +11  +16 Кіровоградська +6  +11  +15  +20
Чернігівська +4  +9 +10  +15 Полтавська +5  +10  +13  +18
Сумська +4  +9 +10  +15 Дніпропетровська +4  +9  +14  +19
Закарпатська +7  +12 +13  +18 Одеська  +7  +12  +15  +20
Рівненська +6  +11 +10  +15 Миколаївська  +7  +12  +15  +20
Львівська +6  +11 +13  +18 Херсонська  +7  +12  +14  +19
Івано-Франківська +6  +11 +13  +18 Запорізька  +3  +8  +14  +19
Волинська +6  +11 +10  +15 Харківська  +4  +9  +12  +17
Хмельницька +6  +11 +13  +18 Донецька  +3  +8  +13  +18
Чернівецька +6  +11 +13  +18 Луганська  +1  +6  +13  +18
Тернопільська +6  +11 +13  +18 Крим  +5  +10  +15  +20
Вінницька +6  +11 +12  +17 Київ +8  +10 +13  +15

Укргiдрометцентр

Оголошення
про продовження роботи ХІV позачергового з’їзду суддів України  

після перерви
13 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв., у Міжнародному центрі культури та 

мистецтв профспілок України (м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні,1) відбудеть-
ся продовження роботи ХІV позачергового з’їзду суддів України після перерви.

Дату продовження роботи ХІV позачергового з’їзду суддів України після 
перерви визначено рішенням Ради суддів України від 07 вересня 2017 року №48.

Рада суддів України
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Діаспора Торонто 
подякувала 
нескореним

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

СЛАВА НАЦІЇ! Активісти української громади в канад-
ському Торонто зустрілися з учасниками української ко-
манди «Ігор нескорених-2017» перед відльотом наших 
спортсменів додому, щоб подякувати за гідне представ-
лення України в світі, повідомляє vidia.ua. 

Лідер Конгресу українців Канади Павло Грод наголосив: 
команда «зробила величезну службу для українського на-
роду не лише тому, що так успішно змагалася і виборо-
ла  стільки медалей, а тому, що підносить імідж України». 
— Люди за кордоном із перших вуст чують про те, що в 
Україні йде війна із російським агресором. І це дуже до-
бре з огляду на інформаційну боротьбу, яка ведеться», — 
зазначив він.

Капітан української команди Олександр Писаренко ви-
словив подяку українській громаді за підтримку, без якої 
важко було розраховувати на успіх. Він також повідомив, 
що команда продовжуватиме підготовку до наступних 
«Ігор нескорених», які  відбудуться в  Австралії.

Напевне, естафету гідної підтримки наших вояків-
спортсменів прийме і чисельна українська діаспора Зеле-
ного континенту.

Та,  як зазначила віце-прем’єр-міністр із питань європей-
ської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клим-
пуш-Цинцадзе, яка перебувала разом із командою в То-
ронто,  свою головну перемогу українці здобули ще до 
старту, коли дуже наполегливо готувалися до Ігор-2017, 
перемагаючи усі життєві обставини.Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРО-
СТІР. Сумська область ста-
не першою в Україні, де роз-
почнеться реалізація проекту 
«Радіо громад», спрямованого 
на розбудову телерадіопросто-
ру прикордоння.

Про це стало відомо під час 
виїзного засідання з означено-
го питання, що відбулося в Пу-

тивлі. Як наголосив керівник 
апарату Сумської ОДА Дмитро 
Живицький, насамперед по-
трібно окреслити коло конкрет-
них питань для оперативного 
вирішення, а вже потім брати-
ся за безпосередню реалізацію 
вкрай актуального і потрібного 
проекту.

За словами члена Націо-
нальної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення 
Сергія Костинського, незаба-

ром для Сумщини буде оголо-
шено конкурс на 5 вільних ра-
діочастот, тому важливо підго-
тувати пакет відповідних доку-
ментів та отримати цей частот-
ний ресурс. 

Що стосується «Радіо гро-
мад», то Національна рада 
України з питань телебачення 
і радіомовлення готова розро-
бити план дій, аби місцеве FM-
мовлення стало першим по-
мічником в інформуванні міс-

цевого населення. Адже через 
стрімку втрату позицій дрото-
вого радіо утворилися числен-
ні «білі плями» українських те-
лерадіосигналів.

Означений проект довго-
строковий і розрахований на 
те, щоб радіо FM було в кож-
ному районі і кожній домівці. А 
Сумщина має розпочати  істо-
рію розвитку «мовлення гро-
мад», і стати прикладом для ін-
ших областей.

«Радіо громад» розпочнеться із Сумщини

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Закарпатське місто Тя-
чів відзначило 688-річ-

чя першої письмової згад-
ки про нього. Тож і пори-
нуло у святкову атмосфе-
ру, яку з місцевими приї-
хали розділити перший за-
ступник міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Не-
года, український футбо-
ліст і тренер, легендарний 
гравець київського «Дина-
мо» і збірної колишнього Ра-
дянського Союзу Леонід Бу-
ряк, гості з міст-побратимів 
Бардієво (Словаччина), Не-
грешть-Оаш (Румунія), Но-
дь калло, Вац і Балмазуйва-
рош (Угорщина), Яблунков 
(Чехія), Буча (Київська об-
ласть), консули генераль-
них консульств Угорщини 
в Ужгороді та Береговому. 
Безумовно, не могли омину-
ти святкових подій і керів-
ники області — голови Зака-
р патських облдержадміні-
страції та облради Геннна-
дій Москаль і Михайло Рівіс.

Головним подарунком бу-
дівельників до свята став 
новий спорткомплекс. Йо-
го споруджували шість ро-
ків (із дворічною перервою 
через брак коштів), але таки 
завершили.

— Спільними зусилля-
ми центральних органів ви-
конавчої влади, області та 
об’єднаної територіальної 
громади ми звели сучасний 
спорткомплекс, — сказав 
на відкритті голова місцевої 
ОТГ Іван Ковач. — Ця спо-
руда дасть змогу проводити 
матчі міжнародного рівня з 
ігрових видів спорту, різно-
манітні форуми і фестивалі.

Арена «Тячів» ввійшла до 
трійки найкращих в облас-
ті критих споруд для занять 
фізкультурою і спортом. 

Про комфортність, зруч-
ність спортарени говорив 
Леонід Буряк, який по-
дарував міському голо-
ві книжку з автографами 
всіх гравців золотого скла-

ду «Динамо» (Київ), кубок, 
а також футболку зі сво-
їм номером 7. Одразу ж на 
майданчику відбулася гра 
жіночих команд «Карпа-
ти» з Ужгорода і міста Вац 
(Угорщина) з гандболу. 

Радість від вселення в но-
ве приміщення продовжи-
лася перерізанням стріч-
ки до іншого важливого со-
ціального об’єкта — Цен-
тру надання адміністра-
тивних послуг Тячівської 
об’єднаної територіальної 
громади. У його створенні 
брали участь українські та 
шведські експерти, його об-
ладнано за підтримки Про-
грами U-LEAD.

ЦНАП, у якому постій-
но працюватимуть 8 екс-

пертів, надаватиме 60 ад-
міністративних послуг, се-
ред яких призначення жит-
лових субсидій, реєстрація 
і зняття з реєстрації місця 
проживання особи, земель-
ні, реєстрація нерухомос-
ті. Першою в Україні Тячів-
ська об’єднана тергрома-
да тут, на місці, видавати-
ме паспорти у вигляді ID-
карток.

День міста за пам’я таєть-
ся і відкриттям виставки 
закарпатських художни-
ків у галереї ім. Ш. Голлоші, 
угорським національним 
святом врожаю «Сюреті-
бал», перегонами, які вла-
штували учасники ново-
створеного клубу шану-
вальників велоспорту.

Спортарена і адмінцентр  
за євростандартами
НОВОСІЛЛЯ. Радість відкриття буде підкріплено щоденною 
користю для Тячева

Спортивна арена «Тячів» прийняла перших гостей...

… а центр надання адміністративних послуг — перших відвідувачів
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