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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:   «Продовження 
спеціального 

статусу для Донбасу 
демонструє,  

що Україна робить 
жорсткі кроки  

заради миру».

Аграрії  
нарощують  
експорт 

РИНКИ. За даними офіційної статистики, експорт української 
аграрної й харчової продукції за вісім місяців цього року зріс на 
2,3 мільярда доларів, або на 24,5% порівняно з відповідним пе-
ріодом 2016 року і становив майже 11,5 мільярда доларів. Осно-
вними експортними товарними групами  стали соняшникова, саф-
лорова та бавовняна олії з часткою 26,25% загального обсягу 
аграрного експорту, кукурудза (20,34%), пшениця і суміш пшени-
ці (12,87%), м’ясо птиці (2,29%).  А до Європейського Союзу впро-
довж звітного періоду сільськогосподарської продукції експорто-
вано на 3,6 мільярда доларів. Частка цього ринку в структурі укра-
їнського аграрного експорту становила 35,2%, повідомляє прес-
служба Міністерства аграрної політики і продовольства. Наші під-
приємства збільшили експорт сільгосппродукції до ЄС на 37,3% 
порівняно з торішнім аналогічним періодом, тобто на 988 мільйо-
нів доларів. Загалом країни ЄС посідають другу позицію в регіо-
нальній структурі вітчизняного аграрного експорту. 

216 168 
військовослужбовців і працівників ЗСУ 
отримали статус учасника бойових дій  

з початку проведення АТО на Донбасі 
НОНСЕНС. На Закарпатті не всі ствердно відповідають  
на це запитання

Чи говорите  
ви державною?

Спецпредставник Державного департаменту США  
з питань України про реальні заходи нашої країни  
задля закінчення конфлікту на сході
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв 
розповідає, як йому керується 
Кримським домом, працюється 
над творчими проектами і чому 
погодився на «Танці з зірками»

З 1 жовтня 2017 року  
в Україні буде перераховано 
та осучаснено всі раніше 
призначені пенсії за єдиними 
правилами їх обрахунку

АКТУАЛЬНО 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

15 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи

Горлов Олексій Михайлович викликається у су-

дове засідання як відповідач по цивільній справі за 

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ОТП Факторинг Україна» до Горлова Олексія Ми-

хайловича про стягнення заборгованості, яке відбу-

деться в приміщенні Червонозаводського районного 

суду м. Харкова (м. Харків, м-н Героїв Небесної Со-

тні, 36, під’їзд № 3, каб. 39) під головуванням судді  

Теслікової І. І. о 14 годині 30 хвилин 12 жовтня 2017 року.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, 
розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, 
пр. Слобожанський, 84 (суддя Слюсар Л. П., каб. 108), 
викликає в судове засідання, що відбудеться о 09 год. 45 
хв. 13 жовтня 2017 року, як відповідачку Рожову Оксану 
Валеріївну у цивільній справі за позовною заявою Рожо-
ва Дмитра Станіславовича до Рожової Оксани Валеріївни 
про розірвання шлюбу.

Вам необхідно з’явитися до суду в зазначений час або 
в разі неможливості прибути сповістити суд про причини 
неявки та можливість розгляду справи за вашої відсут-
ності. При собі необхідно мати документи, що посвідчу-
ють особу (паспорт).

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/2494/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадний банк» 
до Фунжий Олександра Анастасовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в розмірі 97441,05 гри-
вень.

Відповідач Фунжий Олександр Анастасович викликаєть-
ся до каб. № 12 суду на 12 жовтня 2017 року на 16 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 роз-
глянута без його участі за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Київський районний суд м. Одеси викликає Аксьо-
нову Христину Дмитрівну як відповідачку по спра-
ві № 520/7956/17 за позовом Аксьонової Валентини 
Прокопівни до Аксьонової Христини Дмитрівни про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 12.10.2017 р. о 15 
годині 30 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Бірюченко (Щербакова) Світлана Сергі-
ївна, 06.12.1975 року народження, РНОКПП 2773310802, 
яка зареєстрована та проживає за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 210, кв. 8, на підставі  ст. ст. 133, 135, 
297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися 13 жов-
тня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. до каб. 
№ 303 слідчого відділу 1 управління ГУ СБУ в Донецькій 
та Луганській областях, який розташований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсе-
на, буд. 33, до слідчого Олешка Артема Олександрови-
ча для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримі-
нального провадження, вручення Вам обвинувального 
акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№22017050000000195 від 08 червня 2017 року, за ч.1 ст. 
258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування.

Новоселицький районний суд Чернівецької облас-
ті викликає Перисул Анатолія Михайловича, останнє 
відоме місце проживання: вул. Чкалова, 12/6, м. Но-
воселиця Чернівецької області як відповідача у судо-
ве засідання по цивільної справі за позовом Доро-
шенко Оксани Сергіївни в інтересах Приватного акці-
онерного товариства «Страхова компанія «Провідна» 
до Перисул Анатолія Михайловича, про стягнення су-
ми сплаченого страхового відшкодування.

Дана справа розглядатиметься 12 жовтня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Новоселиця, 
вул. 1-го Травня, 1-А, Чернівецької області,

В разі повторної неявки в судове засідання справу 
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Вівчар Г. А.

Миронівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що 10 жовтня 2017 року о 12 годині 30 хвилин в 
приміщенні суду за адресою: вулиця Першотравнева, 3, 
міста Миронівка Київської області відбудеться розгляд 
цивільної справи ЄУН 371/462/17 за позовом Регіональ-
ного ландшафтного парку «Трахтемирів» до Головного 
управління Держгеокадастру у Київській області, дер-
жавного кадастрового реєстратора Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Київській області, Бокова Макси-
ма Сергійовича, третя особа, що не заявляє самостій-
них вимог щодо предмета спору, Департамент екології 
та природних ресурсів при Київській обласній держав-
ній адміністрації, про визнання незаконним наказу про 
затвердження документації із землеустрою, скасування 
свідоцтва про право власності на земельну ділянку. В су-
дове засідання викликається як відповідач Боков Мак-
сим Сергійович. В разі неявки відповідача справа буде 
розглянута заочно у його відсутності.

Суддя Л. О. Капшук

Повістка про виклик підозрюваного 
При здійсненні судового засідання в порядку спе-

ціального судового провадження. Обвинувачений 
Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року наро-
дження, зареєстрований: Одеська область, м. Чор-
номорськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 
91, кв. 202 до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 11 жов-
тня 2017 року о 16 годині 00 хвилин до зали судо-
вих засідань № 107 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя Пислар В. П.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну 
справу № 234/12000/17 (провадження № 2/234/4439/17) за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Якуні-
ної Наталі Володимирівни про стягнення заборгованості.

Викликається Якуніна Наталя Володимирівна, 15.05.1962 року наро-
дження, яка проживає за адресою: 86145, Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Гаврилова, буд. 27, кв. 8 на 11 жовтня 2017 року о 08  годині 00 
хвилин, для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні 
Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька 
область,  м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
Суддя А. О. Чернобай

Марківський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дачів Горових Інну Іванівну, Горових Юрія Петровича на судове засідан-
ня для розгляду цивільної справи за позовною заявою Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Позика» до Горових 
Інни Іванівни, Горових Юрія Петровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного 
суду Луганської області 11.10.2017 р. о 10.00 год. за адресою: смт Мар-
ківка, 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. П. Чернік

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за 
позовом Шевченко Тетяни Іванівни до Шевченка Федора Петровича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дити-
ни без згоди батька.

Відповідач по справі Шевченко Федір Петрович, що проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Леніна, б. 237, кв. 69, ви-
кликається на 09.40 годину 09 жовтня 2017 року 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 розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 666-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видат-
ків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за рахунок нерозподілених видатків 
освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких орга-
ни державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження, за програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам» на 15 000 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2201160 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності 
їх баз практики» на 15 000 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбачено-

го пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 671-р 
Київ

Про підписання Протоколу між Урядом 
України і Урядом Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії  
про внесення змін до Конвенції між Урядом 
України і Урядом Сполученого Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії  
про усунення подвійного оподаткування  
та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доход і на приріст 
вартості майна, вчиненої у м. Лондоні  

10 лютого 1993 року
Схвалити проект Протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королів-

ства Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Уря-
дом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії 

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Оптова Володими-
ра Григоровича до Цихмістро Володимира Тихоновича, Цихмістро Михайла Воло-
димировича, Ігнатенко Єгора Владиславовича про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, спричиненої внаслідок скоєння злочину.

Відповідач Цихмістро Володимир Тихонович викликається до каб. № 18 суду на 
13 жовтня 2017 року на 08 годину 30 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 його відсутності за наявними 
доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 10 жовтня 2017 року о 08.30 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Басову Ольгу Сергіївну, остан-
нє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька область, Старобешівський 
район, с. Новий Світ, вул. Леніна, 11/19, як відповідача в цивільній справі  
№ 328/2281/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний 
банк «Правекс-Банк» до Басової Ольги Сергіївни, до Басова Миколи Вячесла-
вовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Погрібна О. М.

Савчук Олександр Костянтинович, 02.04.1986 р.н., Савчук Тетяна Микола-
ївна, 13.05.1988 р.н., останнє відоме місце проживання яких: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Постишева, 53, викликаються до Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області, як відповідачі по цивільній справі № 
227/2295/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Сав-
чук Олександра Костянтиновича, Савчук Тетяни Миколаївни про стягнення 
заборгованості за кредитом. Судове засідання відбудеться 13.10.2017 року 
о 09.00 год. приміщенні суду за адресою: Доненька область, м. Добропілля, 
вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням сто-
совно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у м. Лондоні 10 люто-
го 1993 року.

Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича підписа-
ти зазначений Протокол.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 670-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству осві-
ти і науки на 2017 рік  у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл ви-
датків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами: 
2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних за-

кладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів профе-
сійно-технічної освіти» на 3966,2 тис. гривень (з них оплата праці — 3366,1 тис. гри-
вень);

2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Укра-
їнським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» на 
7855,7 тис. гривень (з них оплата праці — 6439,9 тис. гривень);

2) збільшення їх обсягу за програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими на-
вчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз прак-
тики» на 11821,9 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбачено-

го пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 вересня 2017 р. № 676-р 
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України  
та Урядом Турецької Республіки про взаємне 

сприяння та захист інвестицій
Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про 

взаємне сприяння та захист інвестицій.
Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 

розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 
 

СПРАВА «ТОНЮК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF TONYUK v. UKRAINE)

(Заява №6948/07)

Стислий виклад рішення від 01 червня 2017 року
16 липня 1996 року рішенням виконавчого комітету Яремчанської міської ради (далі 

— виконавчий комітет) місцевій церкві було передано земельну ділянку для влаштування 
сільського кладовища поруч із будинком заявниці. У зв’язку із цим заявниця неодноразо-
во зверталася до різних органів влади зі скаргами на те, що відстань між її будинком та кла-
довищем становила менше 300 метрів, передбачених законом як санітарно-захисна зона.

14 вересня 2000 року санітарно-епідеміологічна станція м. Яремче винесла постанову 
про заборону експлуатації цього кладовища. Рішенням виконавчого комітету від 30 серп-
ня 2001 року було заборонено проведення захоронень на кладовищі. Проте 25 червня 2002 
року виконавчий комітет скасував це рішення.

Починаючи з 2002 року заявниця неодноразово зверталася до Яремчанського міського 
суду Івано-Франківської області (далі — міський суд) із позовами щодо незаконності роз-
міщення кладовища на ділянці поблизу її будинку, а також із вимогою відшкодування їй не-
матеріальної шкоди за завдані страждання.

Рішеннями від 16 січня 2003 року та 18 березня 2004 року міський суд зобов’язував ви-
конавчий комітет заборонити проведення захоронень на кладовищі, а вимогу заявниці що-
до відшкодування шкоди відхилив. Для виконання вказаних рішень суду були відкриті ви-
конавчі провадження, проте у зв’язку із неможливістю їх виконання, зокрема оскільки місь-
ка рада відмовлялася голосувати проти поховань на кладовищі, у подальшому їх було за-
кінчено.

Пізніше заявниця звернулася до міської ради із проханням пересилити її родину в інший 
будинок, проте на той час у міста не було відповідних коштів. З 2011 року поховання на те-
риторії кладовища припинилися.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржи-
лася за статтями 6, 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  
(далі — Конвенція) у зв’язку із невиконанням національними органами влади остаточних 
судових рішень, якими було заборонено проведення поховань на кладовищі біля її будин-
ку. Європейський суд вирішив розглядати скаргу заявниці за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявниці Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі було 
порушення статті 6 Конвенції з огляду на невиконання рішень національних судів від 16 січ-
ня 2003 року та 18 березня 2004 року, ухвалених на користь заявниці. Європейський суд, 
серед іншого, вказав, що періоди невиконання рішень національних судів у цій справі три-
вали вісім і сім років, що є значним періодом часу. Крім цього, Європейський суд вказав, 
що органами влади не було прийнято жодних офіційних політичних рішень для запобіган-
ня використанню кладовища для майбутніх поховань.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1 Оголошує прийнятною скаргу щодо невиконання судових рішень, ухвалених на ко-

ристь заявниці;
2. Постановляє одноголосно, що було порушення статті 6 Конвенції;
3. Постановляє шістьома голосами проти одного, що немає необхідності розглядати 

скаргу за статтею 8 Конвенції;
4. Постановляє чотирма голосами проти трьох, що
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відпо-

відно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявниці 6000 
(шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись, яка має бути конвертована в національну валюту держави-відпо-
відача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вище-
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПейСьКИй СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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оголошення

Заводський районний суд м. Миколаєва викли-
кає відповідача Стародуба Олександра Анатолійови-
ча, Селівановського Володимира Юрійовича в судове 
засідання по цивільній справі №2/487/1739/17 за по-
зовом  ПАТ КБ «Приватбанк» до Стародуба О. А., Се-
лівановського В. Ю. про стягнення боргу призначене 
на 11.10.2017 р. на 10.00 год.   в  каб. №16  Завод-
ського районного суду м. Миколаєва, по вул. Радіс-
на, 3. Після публікації оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи 
і у разі його неявки справу може бути розглянуто за 
його відсутності.

Суддя Нікітін Д. Г.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
17.10.2017 о 08:30 до Бойко Сергій Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 42081, Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Глинськ, вул. Леніна, буд. 14) справа № 585/2404/17, 
суддя Шульга В. О.

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

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, Вінницька 
обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 17) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 11.10.2017 о 
16:00 до Гумовський Олег Васильович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Неми-
рівське шосе, буд. 82, гурт.) справа № 127/16626/17, суддя 
Сичук М. 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.

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 25) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   12.10.2017 об 11:40 до Бондар Максим Павлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08501, Київська обл., м. Фастів, 
вул. Заводська, буд. 3, кв. 3) справа № 381/3219/17, суддя 
Осаулова Н. А.

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

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 63400, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
10.10.2017 о 08:00 до Набока Володимир Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 63401, Харківська обл., м. Змі-
їв, вул. Сизранцева, буд. 7) справа № 621/1216/17, суддя  
Овдієнко В. В.

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

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької 
обл. (адреса суду: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-По-
дільський, вул. Сагайдачного, 1/30) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться 12.10.2017 
о 12:30 до Буланенко Віталій Мирославович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 24032, Вінницька обл., Могилів-Поділь-
ський р-н, смт. Вендичани, вул. Робітнича, буд. 13) справа  
№ 138/1686/17, суддя Жикевич Т. Б.

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.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 77800, Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, 
вул. Шкільна, 15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

13.10.2017 о 08:30 до Мишановський Павло Кириллович 
(останнє відоме місце реєстрації: 77673, Івано-Франківська 
обл., Рожнятівський р-н, с. Ясень, вул. Вагилевича, буд. 186) 
справа № 350/788/17, суддя Максимів І. В.

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

Василівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Радянська, 2) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   25.10.2017 о 13:15 до Грибанов Олександр Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 71630, Запорізька обл., 
Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 5,  
кв. 32) справа № 311/1254/17, суддя Носик М. 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.

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

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

13.10.2017 о 15:20 до Беспалий Віктор Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71202, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, смт Чернігівка, вул. Першотравнева, буд. 
63) справа № 329/855/17, суддя Шинкаренко Д. В.

13.10.2017 о 15:00 до Ожогін Артем Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71201, Запорізька обл., смт Чер-
нігівка, вул. Леніна, буд. 176) справа № 329/853/17, суддя 
Шинкаренко Д. 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.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (адреса су-
ду: 69071, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  вул. Чарівна, 117-А) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

11.10.2017 об 11:30 до Івженко Максим Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, буд. 468, кв. 62) справа  
№ 336/4423/17, суддя Галущенко Ю. А.

11.10.2017 о 14:30 до Шатухо Тетяна Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 69120, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. Авраменка, буд. 22, кв. 176) справа  
№ 336/2844/17, суддя Галущенко Ю. 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.

Лебединський районний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.10.2017 о 15:30 до Фалько Олександр Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 42200, Сумська обл., 
м. Лебедин, вул. Пугачова, буд. 15) справа № 580/1106/17,  
суддя Стеценко В. А.

13.10.2017 о 15:40 до Кожухар Вікторія Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 42202, Сумська обл.,  
м. Лебедин, вул. Тельмана, буд. 13) справа № 580/1108/17,  
суддя Стеценко В. 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. 

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 
77) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

19.10.2017 о 09:30 до Зайцева Оксана Георгіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 57228, Миколаївська обл., Вітов-
ський р-н, с. Шевченкове, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 6, кв. 3) 
справа № 477/1100/17, суддя Семенова Л. М.

27.10.2017 о 09:20 до Макаров Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 57218, Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с. Новоруське, вул. Матросова, буд. 11) спра-
ва № 477/870/17, суддя Семенова Л. 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.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

11.10.2017 о 13:00 до Ликов Денис Вікторович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 71113, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Піонерська, буд. 166, кв. 29) справа № 310/3435/17,  
суддя Полянчук Б. І.

17.10.2017 об 11:30 до Омельченко Тетяна Сергіїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71162, Запорізь-
ка обл., Бердянський р-н, с. Новопетрівка, БОС-1) справа  
№ 310/2727/17, суддя Дністрян О. 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.

Бучацький районний суд Тернопільської обл. (адреса су-
ду: 48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Міцкевича, 
11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.10.2017 об 11:00 до Чабрак Тарас Ількович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 48411, Тернопільська обл., Бучаць-
кий р-н, с. Нові Петликівці, -) справа № 595/1289/17, суддя  
Федорончук В. Б.

13.10.2017 об 11:00 до Тхоровський Степан Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 48451, Тернопільська обл., 
Бучацький р-н, с. Золотий Потік, вул. Лесі Українки, буд. 58) 
справа № 595/1297/17, суддя Федорончук В. Б.

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

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

10.10.2017 о 16:00 до Ципящук Євгеній Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74200, Херсонська 
обл., смт Нововоронцовка, вул. Суворова, буд. 103) 
справа № 660/741/17, суддя Каневський В. О.

10.10.2017 о 15:00 до Пасько Володимир Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 74200, 
Херсонська обл., м. Нововоронцовка, вул. Орлина, 
буд. 13) справа № 660/743/17, суддя Каневський В. О.

17.10.2017 о 13:30 до Смолкін Микола Євгено-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74200, Херсон-
ська обл., смт Нововоронцовка, вул. Калініна, буд. 9) 
справа № 660/720/17, суддя Каневський В. О.

17.10.2017 о 13:00 до Січевський Віталій Кирило-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 74220, Херсон-
ська обл., Нововоронцовський р-н, с. Нововоскре-
сенське, вул. Торгова, буд. 28) справа № 660/735/17, 
суддя Каневський В. О.

17.10.2017 о 14:00 до Кічак Наталія Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 74232,  
Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с. Гав-
рилівка, вул. Травнева, буд. 90, кв. 17) справа  
№ 660/739/17, суддя Каневський В. О.

18.10.2017 о 14:00 до Хмілінський Олексій Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Херсон-
ська обл., смт. Нововоронцовка, вул. Робітнича, буд. 
4, кв. 3) справа № 660/744/17, суддя Каневський В. О.

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

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

Повістка про виклик
Підозрюваний Гаврилін Михайло Борисович, 08.06.1976 

року народження, який зареєстрований за адресою: міс-
то Рівне, вулиця Соломії Крушельницької, буд. 75, кв. 22, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 12.10.2017 року о 10:00 год., 
13.10.2017 року о 10:00 год., 14.10.2017 року о 10:00 год. 
до слідчого УСБ України у Львівській області Кононенка Д. 
Л. (місто Львів, вулиця Степана Бандери, 1, кабінет № 125) 
для вручення вам процесуальних документів при здійснен-
ні спеціального досудового розслідування, ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження, отримання обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22014140000000037 від 
11.04.2014 року за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Куцев Олег Генадійович, 15.11.1976 ро-

ку народження, який зареєстрований за адресою: міс-
то Львів, вулиця Гоголя, буд. 3а, кв. 26а, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 12.10.2017 року о 10:00 год., 13.10.2017 року о 
10:00 год., 14.10.2017 року о 10:00 год. до слідчого УСБ Укра-
їни у Львівській області Кононенка Д. Л. (місто Львів, вулиця 
Степана Бандери, 1, кабінет № 125) для вручення вам проце-
суальних документів при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22014140000000037 від 11.04.2014 року за ч. 3  
ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Обухов Володимир Олександрович, 

13.07.1979 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: місто Львів, вулиця Коциловського, буд. 27, кв. 6, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись 12.10.2017 року о 10:00 год., 13.10.2017 
року о 10:00 год., 14.10.2017 року о 10:00 год. до слідчо-
го УСБ України у Львівській області Кононенка Д. Л. (місто 
Львів, вулиця Степана Бандери, 1, кабінет № 125) для вру-
чення вам процесуальних документів при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування, ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22014140000000037 від 
11.04.2014 року за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Пац Ігор Євгенійович, 10.02.1969 ро-

ку народження, який зареєстрований за адресою: міс-
то Львів, вул. Чукаріна, буд. 7, кв.45, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 12.10.2017 року о 10:00 год., 13.10.2017 року 
о 10:00 год., 14.10.2017 року о 10:00 год. до слідчого УСБ 
України у Львівській області Кононенка Д. Л. (місто Львів, 
вулиця Степана Бандери, 1, кабінет № 125) для вручення 
вам процесуальних документів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування, ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22014140000000037 
від 11.04.2014 року за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК Укра-
їни.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

Цьома Володимира Івановича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо, викликається на 17.10.2017 ро-
ку о 14.00 год. до суду, каб. № 3, для участі у розгляді 
справи по суті (справа № 234/504/17-ц);

Ковальової Яни Володимирівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач, місце 
проживання якої невідомо, викликається на 17.10.2017 
року об 11.00 год. до суду, каб. № 3, для участі у розгляді 
справи по суті (справа № 234/18667/16-ц);

Марчука Олександра Андрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач, місце 
проживання якого невідомо, викликається на 23.10.2017 
року о 16.00 год. до суду, каб. № 3, для участі у розгляді 
справи по суті (справа №234/1646/17-ц);

Лавренчука Ігоря Леонідовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо, викликається на 20.10.2017 ро-
ку на 10.00 год. до суду, каб. № 3, для участі у розгляді 
справи по суті (справа № 234/18209/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Корольовський районний суд м.Житомира (адреса суду: 
10014, Житомирська обл., м. Житомир, Соборний майдан, 1) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   11.10.2017 о 09:50 до Брикуля Андрій Андрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 10024, Житомирська обл., м. Жи-
томир, вул. Бердичівська, буд. 17а) справа № 296/6226/17, 
суддя Шалота К. В.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької обл. (адре-
са суду: 71001, Запорізька обл., смт Куйбишеве, вул. Лені-
на,  26-A) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 11.10.2017 о 16:00 до Карiка Олена 
Володимирiвна (останнє відоме місце реєстрації: 11614, Жи-
томирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозiвка, вул. Миру, 
буд.111) справа № 275/218/17, суддя Хамзін Т. Р.

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.

Дзержинський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
85203, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Дружби, 4) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
11.10.2017 о 10:00 до Зосюк Ірина Григорівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 85201, Донецька обл., м. Торецьк, пр. 
Тельмана, буд. 18) справа № 225/3749/17, суддя Скиба М. 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.

Лановецький районний суд Тернопільської обл. (адреса 
суду: 47400, Тернопільська обл., смт Ланівці, вул. Шкільна, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 11.10.2017 о 16:00 до Мартинюк Євгенія Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 47451, Тернопільська обл., 
Лановецький р-н, с. Молотків) справа № 602/480/17, суддя 
Костів Л. І.

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

Дзержинський районний суд м. Харкова по-
відомляє, що цивільну справу № 638/8267/17, 
2/638/3601/17 за позовною заявою Назаренка Андрія 
Сергійовича до Назаренко Катерини Вікторівни, тре-
тя особа Управління служб у справах дітей Департа-
менту праці та соціальної політики Харківської місь-
кої ради про позбавлення батьківських прав, призна-
чено до розгляду в приміщенні Дзержинського ра-
йонного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. 
Перемоги, 52-В , каб. 124 на 09.30 годину 17.10.2017 
року. З опублікуванням оголошення відповідачі вва-
жаються належним чином повідомленими про дату, 
час та місце судового засідання.

Суддя О. В. Шишкін

Золочівський районний суд Львівської обл. (адреса су-
ду: 80700, Львівська обл., м. Золочів, Сковороди, 5) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   12.10.2017 о 09:00 до Карсанашвілі Лексо Тейму-
разович (останнє відоме місце реєстрації: 80700, Львів-
ська обл., м. Золочів, вул. Львівська, буд. 61, кв. 14) справа  
№ 445/1264/17, суддя Пилип’як П. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Го-
голь Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Гоголь Віталій Вікторович (заре-
єстрований за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Іонова, 
20-а/21), викликається на 23 жовтня 2017 року на 13.00 
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи якого не-
відоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Андреєв

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» до Лер Ольги 
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Лер Ольга Володимирівна (за-
реєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Прожекторна, 
2/25) викликається на 18 жовтня 2017 року на 09.30 год. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (пере-
бування), місцезнаходження чи місце роботи якої неві-
доме, викликається в суд через оголошення у пресі. З 
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Мигалевич

Онищенко Олександр Ігорович, останнє місце про-
живання чи мешкання: м. Кам’янське, вул. Харків-
ська, буд. 67, кв. 22 викликається у відкрите судове 
засідання як відповідач на 09.00 годину 12.10.2017 
року у цивільній справі за позовом Жиленко Юлії 
Олександрівни до Онищенка Олександра Ігоровича 
про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі від-
будеться під головуванням судді Багбая Є. Д. в при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпро-
дзержинська Дніпропетровської області за адресою:  
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет 
№ 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі-
кування оголошення в пресі відповідач Онищенко 
Олександр Ігорович вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто 
за його відсутністю.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/3989/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Всеукраїський банк розвитку» в особі пред-
ставника за довіреністю Косенко Ірини Олександрівни 
до Солохи Андрія Федоровича, Галіулліної Гульнари Ва-
зірівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачі Солоха Андрій Федорович, Галіулліна 
Гульнара Вазірівна викликаються у судове засідання на 
15 год. 02 листопада 2017 року у приміщенні Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської області: 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд. 135, кабінет № 409, Суддя Перекопський М. М.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі 
вважаються повідомленими про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто за їх відсутності.

Суддя В. А. Гаврилов

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Бо-
чарь Сергія Анатолійовича, 1976 року народження, Бочарь Рус-
лана Анатолійовича, 1983 року народження, Бочарь Дмитра Ана-
толійовича, 1987 року народження, які зареєстровані за адре-
сою: вул. Леніна, буд. 49, с. Новопокровка, Оріхівський район, 
Запорізька область, та Бочар Тетяну Анатоліївну, яка проживає 
за адресою: вул. Караваєва, буд. 3, кв. 88, м. Дніпро у судове за-
сідання по цивільній справі № 323/1387/17 (2/323/537/17) за по-
зовом Давиденка Василя Івановича до Бочарь Сергія Анатолійо-
вича, Бочарь Руслана Анатолійовича, Бочарь Дмитра Анатолійо-
вича, Бочар Тетяни Анатоліївни про визнання права на спадко-
ве майно.

Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 17 жовтня 2017 
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул.  Травнева, 23, під головуванням судді Смоковича Михай-
ла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-
ються повідомленими про час та місце розгляду справи та у ви-
падку неявки до суду справу може бути розглянуто за їх відсут-
ності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє за-
очне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє як відповідачів: Кім Романа Во-
лодимировича, останнє відоме місце проживання:  
м. Мелітополь, вул. Раскової, 33, Фучаджи Жанну 
Володимирівну, місце реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Андрєєва, 22, про те, що 27 жов-
тня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Меліто-
польського міськрайонного суду Запорізької області 
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позо-
вною заявою Тітової Лариси Олексіївни до Кім Рома-
на Володимировича, Фучаджи Жанни Володимирів-
ни про визнання права власності на спадкове майно, 
суддя Купавська Н. М.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачі Кім Р.В. та Фучаджи Ж.В. вважаються повідо-
мленими про час та місце розгляду справи і у випад-
ку їх неявки справа підлягає розгляду у їх відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Банкова, 
39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

10.10.2017 о 10:00 до Гутник Вадим Іванович (останнє 
відоме місце реєстрації: 83000, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, смт. Святогорівка, вул. Садова, буд. 133) справа 
№ 227/1876/17, суддя Хоменко Д. Є.

12.10.2017 о 09:20 до Бабенко Борислав Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 85000, Донецька обл.,  
м. Добропілля, вул. Ростовська, буд. 23) справа  
№ 227/1847/17, суддя Хоменко Д. Є.

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

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адреса су-
ду: 70200, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 33) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.10.2017 о 09:00 до Томаєва Тетяна Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 70245, Запорізька обл., Гуляй-
пільський р-н, с. Любимівка, вул. Пархоменка, буд. 32) спра-
ва № 315/1030/17, суддя Телегуз С. М.

13.10.2017 о 10:40 до Пишняк Любов Петрівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 70202, Запорізька обл., м. Гуляйпо-
ле, вул. Шевченка, буд. 59/2) справа № 315/953/17, суддя 
Телегуз 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.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса су-
ду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

 18.10.2017 об 11:00 до Кінжемет Анатолій Львович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 56501, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Космонавтів, буд. 47) справа № 473/2718/17, суддя Ротар М. М.

 30.10.2017 о 09:00 до Ткач Валерій Володимирович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 56501, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Шевченка, буд. 11, кв. 24) справа № 473/2607/17, суддя Ротар М. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Новоград-Волинський  міськрайонний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. 
І. Франка, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.10.2017 о 09:40 до Рябов Володимир Аксентійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Кар-
пенка, буд.40, кв. 40) справа № 487/1395/17, суддя Сташків Т. Б.

11.10.2017 о 09:00 до Осінська Тетяна Петрівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 11703, Житомирська обл., м. Новоград-Волин-
ський, вул. Рокосовського, буд. 27, кв. 3) справа № 285/1267/17,  
суддя Сташків Т. Б.

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.

Краснолиманським міським судом Донецької 
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) 
розглядається цивільна справа № 236/2582/17 за 
позовом Величка Богдана Петровича до Анісімо-
вої Каріни Марківни, третя особа: Орган опіки та 
піклування Лиманської міської ради Донецької 
області, про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.

Відповідач Анісімова Каріна Марківна викли-
кається до каб. № 12 суду на 12 жовтня 2017 ро-
ку на 12 годину 45 хвилин для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідачки справа буде розглянута у її відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

В провадженні Бориспільського міськра-
йонного суду перебуває цивільна справа 
№ 359/3902/17 за позовом кредитної спіл-
ки «Кредит-Експерт» до Плохотнюка Віталія 
Олександровича та Лютого Володимира Гри-
горовича про стягнення боргу за кредитним 
договором.

У зв’язку з цим суд викликає як відповіда-
ча Плохотнюка Віталія Олександровича у су-
дове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеть-
ся о 08 годині 00 хвилин, 26 жовтня 2017 ро-
ку за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Не-
бесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Карадек Жан як відповідача у цивільній спра-
ві № 377/395/17; П № 2/377/185/17 за позовом Кар-
пеко (Грищенко) Наталії Миколаївни до Карадек Жан 
про визнання права власності на частину кварти-
ри за набувальною давністю у судове засідання на 
10.10.2017 року о 15  годині 00 хвилин. Судове за-
сідання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 2, 
суддя Малишенко Т. О.

Одночасно пропонуємо Карадек Жан отримати у 
суді копію позовної заяви з додатками.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова (адреса 
суду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 13.10.2017 об 11:00 до Заєць Анастасія Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 61106, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Луї Пастера, буд. 2) справа № 644/5386/17,  
суддя Глібко 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.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Сосновського, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 12.10.2017 о 09:00 до Кузьмінчук Єв-
ген Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 11565, Жи-
томирська обл., Коростенський р-н, с. Сушки, вул. Лісова, 
буд. 65) справа № 279/1953/17, суддя Коваленко В. П.

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

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрун-
зе, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 10.10.2017 о 08:00 до Гребенюк Марк Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84463, Донецька обл., 
Лиманський р-н, с. Закітне, вул. Вавілова, буд. 2) справа  
№ 236/2598/17, суддя Бікезіна 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.

Балтський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 66102, Одеська обл., м. Балта, вул. Ткаченка, 56) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
26.10.2017 о 08:30 до Чернухін Юрій Сергійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 66112, Одеська обл., Балтський р-н,  
с. Пужайкове, вул. Лесі України, буд. 1) справа № 493/1074/17, 
суддя Мясківська І. М.

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

Куп’янський міськрайонний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 63700, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 
25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   12.10.2017 о 14:50 до Коваленко Володимир Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 63752, Харківська обл., 
Куп’янський р-н, с. Сенькове, вул. Садова, буд. 22) справа  
№ 628/2273/17, суддя Цендра Н. 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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДПП ГРУПП» 

(код ЄДРПОУ 40122943; адреса: 61145, місто Харків, 

вулиця Клочківська, будинок 193) 

ліквідується за рішенням Учасників. Ліквідатор: ДО-

РОНІН ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, (зареєстрований за адре-

сою: 84634, Донецька область, місто Горлівка, вул. 

Артема, буд. 13, кв. 1). Претензії кредиторів прийма-

ються до 11.12.2017 року на адресу Товариства.

Кіцманський районний суд Чернівецької обл. (адреса су-
ду: 59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 13.10.2017 о 09:00 до Костащук Володимир Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 59356, Чернівецька 
обл., Кіцманський р-н, с. Верхні Станівці, вул. Підкови, буд. 
46) справа № 718/1672/17, суддя Мізюк В. 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.

Деснянський районний суд міста Києва (адреса суду: 
02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться   30.10.2017 об 11:30 
до Гайдаш Дмитро Анатолійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 01001, м. Київ, пр. Лісовий, буд. 26, кв. 91) справа  
№ 754/1023/17, суддя Журавська 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.

Летичівський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 31500, Хмельницька обл., смт Летичів, пров. Шкіль-
ний, 4а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   22.11.2017 о 10:00 до Собков Валентин Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 31500, Хмель-
ницька обл., смт Летичів, вул. Малишка, буд. 25) справа  
№ 678/846/17, суддя Лазаренко А. В.

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

Маньківський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
20100, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Леніна, 8) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
11.10.2017 о 10:30 до Редька Михайло Дмитрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 18000, Черкаська обл., смт Мань-
ківка, вул. Жукова, буд. 64) справа № 701/612/17-ц, суддя  
Костенко А. І.

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

Первомайський міськрайонний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 64100, Харківська обл., м. Первомайський, вул. 
Леніна, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 11.10.2017 о 10:00 до Реутов Євген Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 64102, Харківська обл.,  
м. Первомайський, мкрн 6, буд. 3, кв. 13) справа  
№ 632/968/17, суддя Кочнєв 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.

Саратський районний суд Одеської області 
(68200, смт Сарата Одеської області, вул. Кріс-
тіана Вернера, 105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) 
викликає в судове засідання на 20 жовтня 2017 
року на 14 годину 00 хвилин, Аксьонову Лілію 
Михайлівну, зареєстровану за адресою: с. Пе-
тропавлівка, вулиця Центральна, № 66, Сарат-
ського району Одеської області, як відповідачку 
у цивільній справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Європейська агенція з повернення боргів» 
до Аксьонової Лілії Михайлівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку по-
відомити суд про причину неявки справу буде 
вирішено без вашої участі за наявними у спра-
ві доказами.

В провадженні Київського районного 
суду м. Одеси знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Робулець Анатолія Андрі-
йовича до Власова Олександра Юрійови-
ча, Власової Ольги Ігорівни, Гегамян Люд-
мили Василівни про визнання договору 
недійсним, у зв’язку з чим повідомляє-
мо відповідача Власова Олександра Юрі-
йовича про те, що судове засідання відбу-
деться 08 листопада 2017 року об 11 год. 
00 хв. в приміщенні Київського районного 
суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. 
Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Кременчуцький районний суд Полтавської 
обл. (адреса суду: 39600, Полтавська обл.,  
м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ «Акцентбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться 11.10.2017 о 10:45 до Зеленюк На-
талія Вітіславівна (останнє відоме місце реє-
страції: 39710, Полтавська обл., Кременчуць-
кий р-н, с. Ковалі, вул. Польова, буд. 14) справа  
№ 536/920/17, суддя Клименко С. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Попільнянський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 13500, Житомирська обл., 
смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться  06.02.2018 о 10:00 
до Вітрук Володимир Володимирович (останнє 
відоме місце реєстрації: 13501, Житомирська 
обл., смт Попільня, вул. Богдана Хмельницько-
го, буд. 69, кв. 76) справа № 288/659/17, суддя 
Зайченко Є. О.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Коростенський міськрайонний суд Житомир-
ської обл. (адреса суду: 11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться   12.10.2017 о 09:00 
до Курдій Олег Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 11500, Житомирська обл.,  
м. Коростень, вул. Кірова, буд. 32, кв. 8) справа 
№ 279/1655/17, суддя Коваленко В. П.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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оголошення

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Самодіда Володимира Бори-
совича, 07.02.1960 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 12.00 годину 20.10.2017 року, для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Самодіда Воло-
димира Борисовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна 26а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси 
перебуває цивільна справа № 523/10293/17 за позовом Та-
расової Наталі Володимирівни до Тарасова Олександра Во-
лодимировича, третя особа: Орган опіки та піклування Су-
воровської районної адміністрації Одеської міської ради про 
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань  
№ 21 — 25.10.2017 р. о 12.10 год. викликаються як відпові-
дач Тарасов Олександр Володимирович, який проживав за 
адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, б. 299, кв. 35.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Корнейка Олексія Алімовича в судове засідання як від-
повідача у справі № 319/1151/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год. 10 хв. 
12.10.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька 
область, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача у 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Конотопський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає Калантай Андрія Миколайови-
ча, 07.04.1974 р.н. (останнє відоме місце мешкан-
ня: м. Буринь, вул. Першотравнева, 10, кв. 18, Сум-
ської області), як відповідача по цивільній справі  
№ 577/3637/17 (2/577/1384/17) за позовом Гаас Ма-
рини Миколаївни до Калантай Андрія Миколайови-
ча про зміну розміру аліментів на утримання дитини, 
яке відбудеться 10 листопада 2017 року о 08 годині 
в приміщенні суду за адресою: м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, Сумської області, кабінет № 12, тел. 6-31-69. 
При собі необхідно мати паспорт.

Суддя С. В. Галян

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 17 жов-
тня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
буд. 28, Гуденко Ірину Анатоліївну, яка зареєстрова-
на за адресою: Донецька область, Старобешівський 
район, с. Солнцеве, вул. Сонячна, 69, як відповіда-
ча в цивільній справі № 328/2418/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Гу-
денко Ірини Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Погрібна О. М.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Тютюнову Людмилу Валеріївну у судове за-
сідання, призначене на 13.10.2017 року на 11.00 го-
дину по справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «БМ БАНК» до Тютюнової Людмили Ва-
леріївни, третя особа: Рябінін Олександр Володими-
рович, про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки відповідача у судове засідання, непо-
відомлення про поважність причин неявки та нена-
данні заяви про розгляд справи у її відсутність спра-
ва буде розглянута у порядку заочного розгляду.

Суддя О. В. Назаренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільні справи про стягнення заборго-
ванності за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

Відповідач Сухачова Євгенія Юріївна, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, пров. Донський, буд. 3, кв. 1, викли-
кається 11 жовтня 2017 року о 10 год. 30 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Поповкіна Миколу Васи-
льовича 06.09.1955 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 11.00 годину 20.10.2017 року, для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Поповкіна Ми-
коли Васильовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

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

В Рожищенський районний суд Волинської області за адресою: м. Рожи-
ще, вул. Грушевського, 4, каб. 4 на 12 годину 30 хвилин 23 жовтня 2017 року 
як відповідача у справі за позовом ПАТ «Страхова компанія «Арсенал Стра-
хування» до Сидорчука Анастасія Анастасійовича про стягнення заборгова-
ності в порядку регресу викликається:

Сидорчук Анастасій Анастасійович.
Відповідач має право подати свої заперечення проти позову, посилання на 

докази, якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них суд.
В разі неявки відповідача справа буде розглядатись у його відсутності.

Суддя І. І. Сіліч

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає Литвиненка Ми-
колу Васильовича (останнє зареєстроване місце проживання: с. Грабщина, 
Липоводолинський район, Сумська область) як відповідача в судове засідан-
ня у цивільній справі за позовом Литвиненко Вікторії Володимирівни до Лит-
виненка Миколи Васильовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 25 жовтня 2017 року о 10.00 год. у примі-
щенні Лохвицького районного суду Полтавської області, зал судових засі-
дань № 1.

Явка сторін до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача, справа буде 
слухатись за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи.

Суддя Грузман Т. В.

Дзержинський міський суд До-
нецької області викликає Ульяненка 
Сергія Дмитровича по криміналь-
ному провадженню № 225/2733/17 
як обвинуваченого у вчиненні зло-
чину за ч. 1 ст. 258-3 КК України у 
судове засідання, яке відбудеться 
12.10.2017 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
16.10.2017 р. о 09.00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинува-
ченням Грошевого Романа Володи-
мировича за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченого в судове 
засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає ци-
вільну справу № 425/1381/17 за позовом Чорномо-
рець Дениса Миколайовича до Чорноморець Анаста-
сії Сергіївни (прожив.: с. Безручки Полтавського ра-
йону) про розірвання шлюбу. Відповідач викликаєть-
ся у судове засідання, призначене на 13.10.2017 р. на 
08.00 годину, у приміщення Рубіжанського міського 
суду, зала судових засідань № 3, для розгляду вказа-
ної справи по суті. Відповідачці пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неявки у судове засідання відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за її відсутності з ухваленням заочно-
го рішення. З опублікуванням оголошення відповіда-
чка вважається повідомленою про час та місце роз-
гляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому  

здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 

04.11.1976 року народження, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове 
засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 15 
годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачена.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 16 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена 
Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин 
Євген Геннадійович у судове засідання, яке відкла-
дено на 12 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин 
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 квітня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016080000000002 відносно Гаврилішина Олек-
сія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

До суду як обвинувачений викликається Гаври-
лішин Олексій Володимирович у судове засідання, 
яке відкладено на 12 жовтня 2017 року о 09 годині 
30 хвилин та відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Повістка про виклик обвинуваченого 
В провадженні Старобільського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/431/210/2017 стосовно Крупіцького Анатолія Федорови-
ча, 02.05.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 285-3 КК 
України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого, в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович, зареєстро-
ваний за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, 
с. Миньківці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський ра-
йонний суд Луганської області викликає Крупіцького Анатолія 
Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 12 жовтня 2017 
року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Старобільського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів 
у складі головуючого судді Березка О. М., судді Колядова В. Ю., 
судді Олійник С. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу № 227/2719/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне 
управління АТ «Ощадбанк» до Карачевської Ольги Лео-
нідівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач, Карачевська Ольга Леонідівна, 10 травня 
1967 року народження, уродженка м. Іловайськ Доне-
цької області, викликається на 16 жовтня 2017 року на 
09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення 
по суті позову та за наявністю заперечення проти позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Врадіївський районний суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 56400, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. 
Маяковського, 103) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

12.10.2017 о 10:15 до Яремчук Артур Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 56301, Миколаївська 
обл., Врадіївський р-н, смт. Врадіївка, вул. Фрунзе, буд. 
102) справа № 474/590/17, суддя Сокол Ф. Г.

12.10.2017 о 10:00 до Гросул Валерій Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 56301, Миколаїв-
ська обл., смт. Врадіївка, вул. Горького, буд. 2) справа  
№ 474/588/17, суддя Сокол Ф. Г.

12.10.2017 о 09:45 до Маліновська Інна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 56342, Миколаїв-
ська обл., Врадіївський р-н, с. Филимонівка (Гуляниць-
ка), вул. Горького, буд. 12) справа № 474/572/17, суддя 
Сокол Ф. Г.

12.10.2017 о 10:30 до Маньковська Світлана Яросла-
вівна (останнє відоме місце реєстрації: 56301, Микола-
ївська обл., м. Врадіївка, вул. Горького, буд. 4) справа  
№ 474/571/17, суддя Сокол Ф. Г.

12.10.2017 о 09:15 до Коваленко Катерина Юріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 56301, Миколаїв-
ська обл., смт Врадіївка, вул. Чижикова, буд. 4) справа  
№ 474/566/17, суддя Сокол Ф. Г.

12.10.2017 о 09:30 до Марков Олександр Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 56336, Миколаївська 
обл., Врадіївський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Шкільна, 
буд. 14) справа № 474/569/17, суддя Сокол Ф. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його  відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Арте-
ма, 5) розглядає цивільну справу № 6/219/138/2017;  
№ 219/10963/2015-ц за заявою ТзОВ Фінансова компанія 
«Кредит-Капітал» про заміну сторони виконавчого про-
вадження по цивільній справі за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» до Титаренко Дмитра Євгеновича про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач по справі Титаренко Дмитро Євгенович, 
08.10.1983 р.н., який мешкає: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Курако, 62/1 викликається на 12 жовтня 2017 
року на 09 годину 00 хвилин до суду: м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, кім. 315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 4201505000000045 (справа № 1-кп/243/47/2017) за обвинува-
ченням Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Протасова Аркадія Сергійовича, який зареєстрований за адре-
сою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Горлівка Донецької області у 
судове засідання, яке відбудеться, 13 жовтня 2017 року о 09.00 
год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22014080000000061 (справа № 1-кп/243/190/2017) за обвину-
ваченням Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Новікова Володимира Миколайовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Космічна, б. 124, кв. 15, м. Запоріжжя Запорізької 
області, у судове засідання, яке відбудеться 12 жовтня 2017 року 
о 09.00 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Круковського Анатолія Іполитовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Круковський Анатолій Іполитович,  13.10.1957 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,  
вул. А. Чумака, 52/14, викликається на 19.10.2017 року о 
09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується  надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Андропова Миколи Іва-
новича, про стягнення заборгованості.

Відповідач Андропов Микола Іванович, 1955 р.н., остан-
нє місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес, вул. Кор-
нієнко, 8/247, викликається на 17.10.2017 року о 09.30 
год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
ча, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше 
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Рівненський міський суд Рівненської області викликає 
Селецького Руслана Вікторовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Рівне, вул. Крушельницького, 56, кв. 
2, як відповідача в судове засідання, яке відбудеться 25 
жовтня 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Рівнен-
ського міського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) по цивільній справі № 569/7740/17 за позо-
вом Коновалова Ігоря Федоровича в інтересах Федусова 
Руслана Володимировича до Селецького Руслана Вікто-
ровича, третя особа: Публічне акціонерне товариство ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК», про усунення перешкод 
у користуванні автомобілем шляхом зняття арешту та ви-
ключення відомостей з Державного реєстру обтяжень 
про заставу автомобіля, припинення договору застави.

У разі неявки в судове засідання у вказаний час та не-
повідомлення про поважність причин неявки відповіда-
ча, справа буде вирішена на підставі наявних у ній дока-
зів з постановленням заочного рішення.

Суддя О. О. Першко

    Житомирський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Щорса, 
92) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

18.10.2017 о 15:30 до Шевчук Дмитро Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, буд. 2) справа  
№ 278/802/17, суддя Грубіян Є. О.

18.10.2017 о 15:00 до Бабич Євгенія Григорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12401, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 24, кв. 7) 
справа № 278/813/17, суддя Грубіян Є. О.

18.10.2017 о 16:00 до Костюк Тетяна Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12411, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Березівка, вул. Ватутіна, буд. 14) справа  
№ 278/1012/17, суддя Грубіян Є. О.

18.10.2017 о 14:30 до Щербаков Юрій Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12442, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Гуйва, вул. Зелена, буд.17, кв. 5) справа  
№ 278/734/17, суддя Грубіян Є. О.

18.10.2017 о 16:30 до Чала Ніна Дмитрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 12422, Житомирська обл., Жито-
мирський р-н, с. Дениші, вул. Боженка, буд. 5) справа  
№ 278/667/17, суддя Грубіян Є. О.

18.10.2017 о 17:00 до Синянос Олена Леонідівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12444, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Сінгури, вул. Шевченка, буд. 25) справа  
№ 278/214/17, суддя Грубіян Є. О.

18.10.2017 о 14:00 до Панчак Олена Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 12464, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Головенка, вул. Розсохівська, буд. 153) 
справа № 278/170/17, суддя Грубіян Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

    Старобільський районний суд Луганської обл. (адре-
са суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 
Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

12.10.2017 о 08:40 до Довгополов Валерій Данилович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92724, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Курячівка, вул. Лук’янчикова, буд. 
13, кв. 2) справа № 431/4236/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 08:55 до Бутков Олександр Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 93303, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Вишневе, вул. Степова, буд. 4, кв. 
1) справа № 431/4239/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 08:35 до Верховод Юлія Петрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 92740, Луган-
ська обл.,Старобільський р-н, с.Чмирівка, вул. Воз-
духофлотська, буд. 22) справа № 431/4021/17, суддя  
Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 08:45 до Дерпач Олег Георгійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92760, Луганська обл., Старо-
більський р-н, с. Половинкине, вул. Леніна, буд. 10, кв. 7) 
справа № 431/4244/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 09:15 до Дворніков Дмитро Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 92752, Луганська 
обл., Старобільський р-н, с. Хворостянівка, вул. Жовтне-
ва, буд. 4) справа № 431/4243/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 09:10 до Попкова Зоя Іванівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 92722, Луганська обл., Старо-
більський р-н, с. Проїждже, вул. Леніна, буд. 39) справа 
№ 431/4000/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 08:50 до Сімакін Анатолій Степанович 
(останнє відоме місце реєстрації: 92764, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Шульгинка, вул. Миру, буд. 83) 
справа № 431/4237/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 08:25 до Давиденко Олександр Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 92700, Луганська 
обл., м. Старобільськ, вул. Кооперативна, буд. 40) справа 
№ 431/3948/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 08:30 до Куликова Валентина Борисівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92700, Луганська обл., 
м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 18, кв. 38) справа  
№ 431/3953/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 09:00 до Зайцева Любов Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92704, Луганська обл., 
Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Муранова, буд. 
39) справа № 431/4016/17, суддя Колядов В. Ю.

12.10.2017 о 09:05 до Баталига (Боровська) Марина 
Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 92764, 
Луганська обл., Старобільський р-н, с. Шульгинка, вул. Ле-
ніна, буд. 88) справа № 431/4255/17, суддя Колядов В. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його  відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Воло-
димирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, 
буд. 43, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 13 
жовтня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) в спеціальному судовому провадженні 
розглядається кримінальне провадження по обвину-
ваченню Маринченка Юрія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Маринченко Юрій Миколайович 
викликається до каб. № 16 суду на 12 жовтня 2017 
року на 10 годину 00 хвилин для участі у підготовчо-
му судовому засіданні.

Суддя Шаньшина M. B.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Щербак Тамари Олексіївни 
до Носака Владислава Юрійовича, за участю третьої особи: 
Органу опіки та піклування Слов’янської міської ради Доне-
цької області про позбавлення батьківських прав.

Відповідач Носак Владислав Юрійович, останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ге-
роїв Пілотів, буд. 50, викликається 12 жовтня 2017 року о 
10 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Руденка Романа Івановича як відповідача у судове 
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 409/56/17 
(провадження № 2/420/465/17) за позовом Осичнюка Єв-
гена Вікторовича до Руденка Романа Івановича про стяг-
нення боргу за договором іпотеки та звернення стягнення 
на предмет іпотеки, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 
09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 18 жовтня 
2017 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського 
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Ново-
псков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Зелінського Євгена Вікторовича (остан-
нє відоме місце проживання: Луганська область, м. Кремін-
на, вул. 30-го Января, буд. 44) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи № 428/9057/17 за позовом Зелін-
ської Ірини Володимирівни до Зелінського Євгена Вікторо-
вича про стягнення аліментів на утримання малолітньої ди-
тини, яке відбудеться 12.10.2017 року о 15 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Попсуй Карину Едуардівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Гвардійський, 31б/36) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Державного підприєм-
ства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до Попсуй 
Карини Едуардівни про стягнення заборгованості з опла-
ти послуг з централізованого опалення та постачання га-
рячої води, інфляційних нарахувань та трьох процентів річ-
них, яке відбудеться 12.10.2017 року о 14 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596, місце знаходження: 
61168, місто Харків, вулиця Героїв Праці, будинок 14) 
ліквідується за рішенням Учасників. Ліквідатор: Гуса-
рова Валерія Валеріївна, зареєстрована за адресою: 
(61195, Харківська обл., місто Харків, вулиця Метро-
будівників, будинок 9, квартира 89). Претензії креди-
торів приймаються до 11.12.2017 року на адресу То-
вариства.

Ліквідатор Гусарова В. В.

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Ротая Миколу Васильовича, 01.06.1975 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: с. Привіль-
не, вул. Травнева, буд. 5, Іллінецького району Вінницької 
області, в судове засідання як відповідача по цивільній 
справі № 131/54/17 за позовом Ротай Олени Миколаїв-
ни до Ротая Миколи Васильовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 07 лис-
топада 2017 року в залі засідань Іллінецького районного 
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької 
області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Павловську Валентину Павлівну про 
те, що судовий розгляд цивільної справи провадження  
№ 2/484/1480/17 за позовом Павловського Сергія Вален-
тиновича до Павловської Валентини Павлівни про розі-
рвання шлюбу призначений на 20 жовтня 2017 року на 
10.00 годину.

У вказаний час відповідачці необхідно з’явитися з 
паспортом до суду за адресою: вул. І. Виговського, 18,  
м. Первомайськ Миколаївської області.  У разі неявки 
відповідачки позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України 
буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у 
справі доказів та постановлене заочне рішення.

Суддя О. А. Максютенко

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що роз-
гляд апеляційної скарги Савінського К.В. в інтересах 
Чуйка І.В. на заочне рішення Дніпровського район-
ного суду м. Києва від 06.06.2017 р. в справі за по-
зовом Чуйка І.В. до Горобей М.В. про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування жи-
лим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку, 
відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Киє-
ва (вул. Солом’янська, 2а) 12 жовтня 2017 року о 09 
годині 30 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 08.11.2017 року на 11 год. 00 хв. як відповіда-
ча Федчук Сергія Сергійовича по справі за позовом 
Колесніченко Євгенії Олександрівни до Федчук Сер-
гія Сергійовича, за участі третьої особи: Орган опі-
ки та піклування Шевченківської районної в м. Києві 
державної адміністрації, про стягнення аліментів та 
позбавлення батьківських прав.

Відповідач викликається у судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься у його від-
сутність.

Суддя Рибак М. А.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендери:
-  з вибору кур’єрської служби доставки поштової 

кореспонденції для Головного Банку та Центральних 
відділень ПАТ «МАРФІН БАНК» у 2017 — 2018 році;

- з вибору компанії-постачальника на закупівлю 
БФП.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті 
www.marfinbank.ua

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає справу про відновлення 
втраченого провадження з ініціативи суду у цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «УкрСиббанк» до Бенедюка Едуарда Миколайо-
вича про стягнення суми заборгованості за кредит-
ним договором, процентів, нарахованих за користу-
вання кредитом, та пені, закінченого ухваленням рі-
шення Харцизьким міським судом Донецької області 
від 10 жовтня 2013 року.

Боржник (відповідач) Бенедюк Едуард Микола-
йович, 27 грудня 1974 року народження (остання ві-
дома адреса: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Чер-
вонопрапорна, буд. 77А, кв. 25), викликається на 10 
год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а та-
кож усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідача необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Вишгородський районний суд Київської області (адре-
са суду: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузо-
ва, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

02.11.2017 о 09:30 до Панченко Алла Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 07300, Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Мазепи, буд. 12, кв. 162) справа  
№ 363/1134/17, суддя Баличева М. Б.

14.11.2017 о 12:00 до Радченко Дмитро Валерійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07330, Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Димер, вул. Разіна, буд. 1а, кв. 16) 
справа № 363/1177/17, суддя Баличева М. Б.

02.11.2017 о 09:00 до Горбань Оксана Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 07350, Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Гаврилівка, вул. Садова, буд. 5, кв. 
24) справа № 363/1147/17, суддя Баличева М. Б.

05.12.2017 о 10:00 до Сільченко Тарас Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07335, Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Київська, буд. 55, 
кв. 35) справа № 363/963/17, суддя Чірков Г. Є.

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

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

Згурівський районний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Іващенко Наталію Ми-
хайлівну (останнє відоме зареєстроване місце про-
живання якої: село Черевки, провулок Першотрав-
невий, 10, Згурівського району Київської області) як 
відповідача у цивільній справі № 365/432/17, номер 
провадження № 2/365/290/17, за позовом Приватно-
го акціонерного товариства «Страхова компанія «Ар-
сенал Страхування» до Іващенко Наталії Михайлівни 
про стягнення страхового відшкодування в порядку 
регресу, на 19 жовтня 2017 року на 09 годин 30 хви-
лин (резервна дата 23 жовтня 2017 року 09 годин 30 
хвилин) за адресою: смт Згурівка, вулиця Українська, 
43, Київської області, 07600. Суддя Денисенко Н. О.

Згурівський районний суд Київської області про-
понує Іващенко Наталії Михайлівні подати в зазна-
чений строк докази на підтвердження своїх запере-
чень і роз’яснює, що в разі неподання ним доказів у 
цей строк вони в подальшому прийняті не будуть, а 
справа буде вирішуватися на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про причини неявки, справа буде 
розглянута за його відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням 
цього оголошення відповідач вважається належним 
чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Свинцицького Сергія Вікторовича, 
21.02.1985 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Свинцицький С.В., 21.02.1985 року народження 
(проживав без реєстрації за адресою: Житомирська 
обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Боро-
ва, вул. Шевченка, 13-А), викликається на 13.10.2017 
року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбє-
єв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
(in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошений у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

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

Голова суду Є. В. Челюбєєв

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Ли-
ман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

10.10.2017 о 16:00 до Ребров Ігор Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84400, Доне-
цька обл., м. Красний Лиман, вул. Краснофлотська, 
буд. 9) справа № 236/2600/17, суддя Саржевська І. В.

11.10.2017 о 15:30 до Куцевич Андрій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84401, До-
нецька обл., м. Лиман, вул. Хвойна, буд.  8) справа  
№ 236/2589/17, суддя Саржевська І. В.

12.10.2017 о 14:30 до Левитська Катерина Ана-
толіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84431, 
Донецька обл., Лиманський р-н, смт Новоселівка,  
вул. Колгоспна, буд. 5) справа № 236/2577/17, суддя  
Саржевська І. В.

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

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.00 годину 17 жовтня 2017 ро-
ку до Токмацького районного суду (Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10) Макарова 
Сергія Володимировича, 08.10.1959 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, Старобешівський район, 
смт Новий Світ, вул. Промислова, буд. 2, кв. 85, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Макаро-
ва Сергія Володимировича про стягнення заборгованості. В 
разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в йо-
го відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Доценко Ірину Миколаїв-
ну, 04.04.1969 року народження, в судове засідання, 
яке призначене на 12 год. 15 хв. 13.10.2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 319/1149/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Доценко Іри-
ни Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району 
Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Небесного Євгена Анато-
лійовича, 22.08.1979 року народження, в судове за-
сідання, яке призначене на 12 год. 00 хв., 13.10.2017 
року, для розгляду цивільної справи № 319/1153/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Не-
бесного Євгена Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів Холопо-
ву Наталію Леонтіївну, Холопова Олександра Володими-
ровича в судове засідання на 02 листопада 2017 року на 
15.00 годину по цивільній справі за позовом Державної 
іпотечної установи до Холопової Н.Л., Холопова О.В. про 
стягнення заборгованості за договором про іпотечний 
кредит, до залу судових засідань Сватівського районно-
го 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

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Сидорову Людмилу Вален-
тинівну, 31.10.1972 року народження, в судове засі-
дання, яке призначене на 12 год. 30 хв. 13.10.2017 
року, для розгляду цивільної справи № 319/1154/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Си-
дорової Людмили Олексіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 10.00 годину 17 жовтня 2017 ро-
ку до Токмацького районного суду (Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10) Оліферов-
ського Сергія Михайловича, 16.08.1987 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, смт Старобешеве, просп. Донецький, буд. 18, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Оліфе-
ровського Сергія Михайловича про стягнення заборгованос-
ті. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в 
його відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.
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На Донеччині — 
ще один літературний 
фестиваль

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

АБЗАЦ. На межі вересня і жовтня у Покровську на До-
неччині започаткували Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Покровський ЛІТfest». Організували його відділ культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Покровської місь-
кої ради, центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка та 
громадська організація «Творче об’єднання «Суцвіття». Са-
ме вони створили гарні умови для учасників, які приїхали 
сюди з населених пунктів Донеччини та сусідніх Дніпропе-
тровської й Харківської областей і змагалися у таких твор-
чих номінаціях: громадсько-патріотична, любовна і пейзаж-
на, гумористична і сатирична, твори для дітей, духовна й ав-
торська пісня. 

Організатори подбали про авторитетний склад журі, 
у якому були письменник, директор видавництва «Укра-
їнський пріоритет» Володимир Шовкошитний, бард і пу-
бліцист В олодимир Гонський зі столиці, а також місцеві 
п исьменники Петро Гайворонський і Валерій Романько, ху-
дожник-карикатурист Микола Капуста та інші відомі твор-
чі особистості. 

Приємно, що дводенний творчий захід не обмежився кон-
курсними читаннями поетів і прозаїків, адже гостям в онов-
леній міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка запропонували ще 
й авторські зустрічі з присутніми тут письменниками, висту-
пи тутешніх хореографічного колективу та театральної сту-
дії, літературний квест на дитячому майданчику, книжковий 
та хенд-мейд ярмарки, виставки картин місцевих художни-
ків, екскурсію до Покровського історичного музею і чимало 
іншого пізнавального й цікавого. 

Як водиться, переможцям найпершого Покровського 
ЛІТfest’у вручили відповідні дипломи, всі учасники отримали 
дипломи-подяки, не залишилися без вдячності й члени жу-
рі та гості фестивалю. Але найбільшої подяки, схоже, заслу-
говують організатори цьогорічного літературного дійства — 
найпершого, та дуже перспективного для подальшого роз-
витку. Адже представники літературних об’єднань, які до-
сі діють у деяких містах області від південного Маріуполя до 
північного Слов’янська, у форматі фестивалю отримали ще 
одну чудову нагоду для зустрічі, спілкування та обміну тво-
рами і книжками з колегами по творчості. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +10  +15 Черкаська +5  +10 +10  +15
Житомирська +5 +10 +10  +15 Кіровоградська +5  +10 +10  +15
Чернігівська +5 +10 +10  +15 Полтавська +5  +10 +10  +15
Сумська +5 +10 +10  +15 Дніпропетровська +5  +10 +10  +15
Закарпатська +2   +7 +10  +15 Одеська +5  +10 +14  +19
Рівненська +2   +7 +10  +15 Миколаївська +5  +10 +14  +19
Львівська +2   +7 +10  +15 Херсонська +5  +10 +14  +19
Івано-Франківська +2   +7 +10  +15 Запорізька +5  +10 +14  +19
Волинська +2   +7 +10  +15 Харківська +5  +10 +14  +19
Хмельницька +2   +7 +10  +15 Донецька +5  +10 +14  +19
Чернівецька +2   +7 +10  +15 Луганська +5  +10 +14  +19
Тернопільська +2   +7 +10  +15 Крим +8  +13 +16  +21
Вінницька +5 +10 +10  +15 Київ +7    +9 +12  +14
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Новий англомовний журнал про Україну 
побачив світ

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. 
У США з’явився новий англо-
мовний журнал про Україну — 
The Ukrainian: Life and Culture. 
Днями видання презентува-
ли у Києві, повідомляє прес-
служба Держкомтелерадіо.

Журнал, який у США видає 
громадськість, має на меті по-
пуляризувати Україну в світі.

Засновники проекту — 
члени асоціації Ukrainian 
Cultural Initiatives (Arlington, 
VA) наголошують, що попри 
війну та складну політичну 

й економічну ситуацію, су-
часна українська культура 
розвивається за моделями 
наймодніших європейських 
культурних трендів. 

The Ukrainian: Life And 
Culture — це перше ви-
дання, яке дає українській 
культурі міжнародну три-
буну, робить Україну відо-
мішою та зрозумілішою 
за кордоном.

«Такого видання ра-
ніше не існувало ні у 
США, ні в інших англо-
мовних країнах, — ка-
же головний редактор 
журналу Інна Голова-

ха. — В Україні виходять чу-
дові журнали про культу-
ру, але вони орієнтовані ли-
ше на українську аудиторію. 
У США багато видань укра-
їнської діаспори, які служать 
потребам дiаспорних спіль-
нот, однак не поширюються 
на американську аудиторію й 
дуже мало розповідають про 
культурне життя сучасної 
України. Ми зібрали найкра-
щі українські голоси — жур-
налістів, науковців, мисте-
цтвознавців, які допоможуть 
англомовним американцям 
більше дізнатися про культу-
ру України і життя українців».

Серед авторів першого 
числа журналу — кінозна-
вець Сергій Тримбач, мисте-
цтвознавець Михайло Кра-
сіков, науковець Олена Че-
банюк, письменниця Марина 
Гримич, американський бло-

гер, який живе в Укра-
їні, Петер Сантанел-
ло та інші. 

Над першим но-
мером працювали лі-
тературні редакто-
ри Бірґіт Мід, Пенело-
па Белл, Елвіс Васкес, 
Сільвія Ортеґа, Вільям 
Гікс, художник, дизай-
нер Олексій Чекаль.

Інна Головаха пові-
домила, що запланова-
но видавати чотири но-
мери на рік у паперово-
му та електронному ви-
гляді. Поширюватимуть 
його через передплату, 
соцiальнi мережi та веб-
сторiнку. Перший номер 
уже у вільному доступі в 
інтернеті.

В Охтирку повернувся Іван Багряний
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТНИК. У місті Охтир-
ка на Сумщині відкрили па-
м’ят ник видатному письмен-
никові і громадсько-політич-
ному діячеві Іванові Багряно-
му (1906—1963) — авторов і 
блискучих прозових і поетич-
них творів, відомих в усьо-
му світі. З-поміж них романи 
«Сад Гетсиманський» і «Ти-
гролови», написані значно ра-
ніше, ніж «Архіпелаг ГУЛАГ» 
Олександра Солженіцина і 
присвячені темі сталінських 
таборів.

В урочистостях узяли 
участь представники місцевої 
влади, громадськості, духо-

венства, земляки, родичі ви-
датного майстра слова.

Як наголосили Охтирський 
міський голова Ігор Алексєєв 
та голова Охтирської район-
ної ради Роман Бублик, відте-
пер Іван Багряний (Лозов’ягін) 
назавжди прописаний у місті, 
з яким пов’язані багато сторі-
нок його життя і творчості. До 
своєї маленької батьківщини 
митець повернувся майже че-
рез сім з половиною десяти-
літь після еміграції до Німеч-
чини, де знайшов вічний спо-
чинок на кладовищі у містеч-
ку Новий Ульм.

Перед присутніми висту-
пили письменник Олександр 
Шугай з Києва, племінник 
Івана Багряного Олександр 

Лозов’ягін, онук Дмитро 
Лозов’ягін та інші. Погруддя 
освятив благочинний Охтир-
ського району протоієрей Ан-
дрій Гринчак.

Кошти на погруддя збирали 
представники українських ді-
аспор, а роботу виконали ар-
хітектор Ігор Чапенко і скуль-
птор заслужений художник 
України Степан Куций. 

Цей пам’ятник перший в 
Україні і другий у світі. Ще 
один — роботи скульптора 
Леоніда Молодожанина, авто-
ра пам’ятника Тарасові Шев-
ченку у Вашингтоні, — висо-
чіє над могилою письменни-
ка. На ньому викарбувано йо-
го слова: «Ми є. Були. І будем 
ми. Й Вітчизна наша з нами».

Борова стала плацдармом для туристів
Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. Iгри на зна-
йомство, рухливi народнi, 
гра-хоровод «Капуста», ви-
готовлення ляльки-мотан-
ки «Стригушки» з трав та 
осiннiх квiтiв, духмяний зеле-
ний чай з лiкарських рослин з 

димком багаття, пiснi й весе-
лий настрiй. Отаким може бу-
ти день восени у прекрасному 
куточку біля рiчки Борова по-
близу Сєверодонецька.

«Керівники Луганського об-
ласного центру дитячо-юнаць-
кого туризму i краєзнавства 
провели навчально-трену-
вальний похiд, щоб ознайо-

мити гурткiвцiв з основами 
спортивного туризму, — роз-
повідає Вікторія Куценко. — 
Навiть не вiдчували плину ча-
су, так полонили нас приро-
да, цiкавi заняття та розва-
ги. Туризм — це випробову-
вання на мiцнiсть духу, трену-
вання здорового тiла, глибо-
ке розумiння природи, знання 

магiї народних традицiй, друзi, 
спiлкування i щось таке, чого 
не опишеш словами, бо це тре-
ба вiдчути сердцем. Туризм — 
це гармонiя в собi, коли дух, ду-
ша i тiло неподiльно щасливi. А 
ми, керівники обласного дитя-
чо-юнацького центру туризму 
та краєзнавства, щасливі по-
ряд з нашими дітьми».

Творці першого номера вже обговорюють наступні випуски
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 Відтепер Іван Багряний 
назавжди у рідній Охтирці
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