
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

середа, 11 ЖОВТня 2017 РОКУ  №191 (6060)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 10 жовтня 2017 року
USD 2655.1695 EUR 3118.7621 RUB 4.5531 / AU 339529.80 AG 4492.55 PT 241885.94 PD 250382.48

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

інфраструктура орієнтир
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50% понадпланових 
надходжень, які отримує 
Закарпатська митниця, 
спрямовують на 
регіональні дороги

Закон України
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
підвищення пенсій»
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Володимир Гройсман: 
«Ми розпочинаємо 
процес підвищення 
пенсій»

ЗВЕРНЕННЯ. Законодавчу основу 
нової пенсійної системи підписано, 
опубліковано, вона набирає чиннос-
ті 11 жовтня. «Це означає, що ми роз-
починаємо процес підвищення пен-
сій», — сказав Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман у ві-
деозверненні до співгро-
мадян.

Він наголосив, що рі-
шення про проведення 
пенсійної реформи було справою честі: «Я боровся за те, 
щоб реформа стала реальністю». За словами Прем’єра, не-
можливо було миритися із ситуацію, що існувала в Україні, і 
вдавати, що все гаразд. «Для мене особисто це було спра-
вою честі — розпочати процес відновлення справедливості 
та поваги до людей, які працювали все життя й сподівалися, 
що в той час, коли вийдуть на пенсію, отримають хоч якийсь 
мінімум, який дасть змогу нормально жити й задовольняти 
невеликі потреби. І роками українські політики щось обіцяли 
людям, але ніколи не виконували. Виникало певне розчару-
вання, — цитує слова глави уряду департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Саме 
тому ми сьогодні маємо зробити все, щоби політика в Укра-
їні стала відповідальною, щоб кожне рішення, яке ухвалює-
мо, ми пропускали через себе й думали про те, як житимуть 
люди завтра. Тому я радий, що вдалося ухвалити надзви-
чайно важливе рішення про пенсійну реформу».

Володимир Гройсман підкреслив, що головний пріоритет 
влади — підвищення рівня життя людей: «Українці натерпі-
лися. Україна має нарешті стати успішною, щоб люди від-
чували зміни, збільшення своїх доходів, поліпшення якості 
життя. Вважаю, що це реальність. Знаю, що ми будемо й да-
лі перемагати».

Цифра ДнЯ

102,0%  
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс 
інфляції) у вересні 2017 року 

порівняно із серпнем         

То скільки в нас 
національних меншин?
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ВаЖЛиВо. З наукового погляду спроби перебільшувати 
специфіку етнографічних груп позбавлені будь-яких підстав

Одним клопотом для аграріїв стало менше
аПк. Тепер Державна фіскальна служба  зобов’язана автоматично реєструвати податкові 
накладні сільськогосподарських підприємств 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Цей документ було розро-
блено на численні прохан-

ня аграрних асоціацій та галу-
зевої підприємницької спіль-
ноти. Адже відтоді, як в Укра-

їні запрацювала система ав-
томатичної реєстрації подат-
кових накладних, наші сіль-
госпвиробники нарікали на 
труднощі, які у них виникли у 
зв’язку з роботою цієї системи. 

Загалом систему було ство-
рено задля того, щоб запобіг-

ти шахрайським скруткам з 
ПДВ і неправомірному отри-
манню податкових кредитів. 
Як зауважив державний се-
кретар Міністерства фінан-
сів Євген Капінус, на 50% за-
блокованих системою коштів 
звернення не надходили. Це 

означає, що заблоковані по-
даткові накладні подавали 
шахраї, а якщо їхні оборудки 
викрито, то нащо зайвий раз 
світитися? 

Водночас система зачіпала 
і те що не треба у даному ра-
зі — податкові накладні чес-

них підприємців аграрного 
сектору. Адже чинний поря-
док реєстрації податкових на-
кладних і технологічних карт 
не передбачав специ-
фіки аграрного вироб-
ництва, зокрема рос-
линництва. 4
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оголошення
Оголошення про проведення аукціону №228 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

19.10.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 
аукціон № 228 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу: 

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
містить-
ся в од-

ному лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Старто-
ва ціна 

за 1 тон-
ну, грн.     

(без ПДВ)

Старто-
ва ціна за 
1 тонну, 

грн.     
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лота, грн.     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вар-
тість, грн.  
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,000 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 083,900 1 10 933,39 13 120,07 40 460 983,87 3 083,900 40 460 983,87

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 469,900 1 10 933,39 13 120,07 32 405 260,89 2 469,900 32 405 260,89

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 550 1 10 933,39 13 120,07 33 456 178,50 2 550,00 33 456 178,50

по трубопроводам:  
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

14 ПАТ «Укрнафта» ПАТ «Укрнафта» 1 849 1 10 933,39 13 120,07 24 259 009,43 1 849,00 24 259 009,43

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта» знах.  

ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс травня 2017р.)

15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 510 1 10 933,39 13 120,07 19 811 305,70 1 510,00 19 811 305,70

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта» 

знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1  
НГВУ  «Бориславнафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 000 1 10 933,39 13 120,07 13 120 070,00 1 000,00 13 120 070,00

по трубопроводам: філії  
МН «Дружба» ПАТ  «Укртранснафта» 

знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ  «Нафтохімік 

Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ  «Нафтохімік 

Прикарпаття» знах. ТП ДППН 
 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 10 933,39 13 120,07 26 240 140,00 2 000,00 26 240 140,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 300 1 10 933,39 13 120,07 30 176 161,00 2 300,00 30 176 161,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 10 933,39 13 120,07 31 488 168,00 2 400,00 31 488 168,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 280 1 10 933,39 13 120,07 43 033 829,60 3 280,00 43 033 829,60

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ  «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс листопа-

да 2017 р.)

35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ  «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ  «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ  «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 900 1 10 933,39 13 120,07 24 928 133,00 1 900,00 24 928 133,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

44 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

45 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

46 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 1 000 1 10 933,39 13 120,07 13 120 070,00 1 000,00 13 120 070,00

по трубопроводам: філії «ПМН»  
ПАТ «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 

 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

48 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,000 39 360 210,00

по трубопроводам:  
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 

 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

49 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 

 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

50 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 160 1 10 933,39 13 120,07 15 219 281,20 1 160,00 15 219 281,20

по трубопроводам:  
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 
 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 

 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

51 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

52 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам:  
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

53 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: 
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

54 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: 
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

55 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: 
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

56 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: 
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

57 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 300 1 10 933,39 13 120,07 17 056 091,00 1 300,00 17 056 091,00

по трубопроводам: 
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 
 «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

58 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: 
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

59 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 10 933,39 13 120,07 31 488 168,00 2 400,00 31 488 168,00

по трубопроводам: 
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

60 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 000 1 10 933,39 13 120,07 26 240 140,00 2 000,00 26 240 140,00

по трубопроводам: 
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017 р.)

61 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 10 933,39 13 120,07 31 488 168,00 2 400,00 31 488 168,00

по трубопроводам: 
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017 р.)

62 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 000 1 10 933,39 13 120,07 26 240 140,00 2 000,00 26 240 140,00

по трубопроводам: 
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

63 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 10 933,39 13 120,07 31 488 168,00 2 400,00 31 488 168,00

по трубопроводам: 
ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 

 «Нафтохімік Прикарпаття»  
знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

64 ПАТ «Укрнафта»
СП «Бориславська нафто-
ва компанія» НГВУ «Борис-

лавнафтогаз»
1 800 1 10 933,39 13 120,07 23 616 126,00 1 800,00 23 616 126,00

по трубопроводам: 
філії МН «Дружба» ПАТ 

 «Укртранснафта» знаходиться  на ПАТ 
НПК «Галичина»  

(Ресурс вересня-жовтня 2017 р.) *

65 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна дяльність № 5/56 950 1 10 933,39 13 120,07 12 464 066,50 950,00 12 464 066,50

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс серпня-жовтня 2017 р.)

66 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 
Спільна дяльність № 35/21 3 000 1 10 933,39 13 120,07 39 360 210,00 3 000,00 39 360 210,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта»  

знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс серпня-жовтня 2017 р.)

67 ПАТ «Укрнафта» НГВУ »Чернігівнафтогаз» 
Спільна дяльність № 35/21 2 200 1 10 933,39 13 120,07 28 864 154,00 2 200,00 28 864 154,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта»  

знах. ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс серпня-жовтня 2017 р.)

68

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз» 
спільна діяль-

ність за Догово-
ром №35/4

5 000 1 10 933,39 13 120,07 65 600 350,00 5 000,00 65 600 350,00

По трубопроводу  
ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням 

по залізниці зі ст. Прилуки  
(Ресурс жовтня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 183 952,800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 2 413 473 612,70

ПАТ  
«Укрнафта» 

(Ресурс липня 
2017 р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта»  
(м. Кременчук, вул.Свіштовська, 3).  
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за 
окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.                                                                                                                                   
* 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс травня 

2017 р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта»  
(м. Кременчук, вул.Свіштовська, 3).  
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за 
окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.    

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс  

жовтня 2017 р.; 
листопада 2017р.; 

серпня-жовтня 
2017 р.)

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за 
окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

СП «УкрКАРПА-
ТОЙЛ ЛТД» Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Борислав-
ська нафтова 

компанія»
* Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

ПАТ «Укрнаф-
та» НГВУ «Чер-
нігівнафтогаз» 
спільна діяль-

ність за Догово-
ром №35/4

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 
2) Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.                                                                                                                                        
3) При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює 
покупець.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
містить-
ся в од-

ному лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Старто-
ва ціна за 
1 тонну, 

грн.  
(без ПДВ)

Старто-
ва ціна за 
1 тонну, 

грн.     
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лота, грн     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна вар-
тість, грн.  
(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 700 1 11 735,59 14 082,71 9 857 897,00 700,00 9 857 897,00

по трубопроводу: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс листопада  2017р.)

Загальний обсяг, тонн: 700
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 9 857 897,00

ПАТ «Укрнафта»
1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 
2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окреми-
ми договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організа-
ції та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що 
затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким 

можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 18.10.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.  
Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

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

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

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відповідачів: Алнур Джа-
афар Садек Хашім, Аль-Тамімі Амір Абдулкарім Джасссім, Алмогхрабі 
Айман A. M., Ал-Алі Амір Джасім Ісмаел, Аббас Алі Мавлуд, Сааді Мо-
хамед Саад, Ал-Дарраджі Гуфран Абдулкарім Ханжар, Аль-Заіді Каррар 
Надім Худхаір, Алхусаіні Аммар Аббас Ахмед в судове засідання для 
розгляду цивільної справи № 592/8009/17, провадження 2/592/2099/17 
за позовом Гербут Ольги Вікторівни до Алнур Джаафар Садек Хашім, 
Аль-Тамімі Амір Абдулкарім Джасссім, Алмогхрабі Айман A. M., Ал-
Алі Амір Джасім Ісмаел, Аббас Алі Мавлуд, Сааді Мохамед Саад, Ал-
Дарраджі Гуфран Абдулкарім Ханжар, Аль-Заіді Каррар Надім Худхаір, 
Алхусаіні Аммар Аббас Ахмед про визнання осіб такими, що втратили 
право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи відбудеться об 11 годині 40 хвилин 20 жовтня 2017 
року в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою: м. Су-
ми, вул. Першотравнева, 12, зал судового засідання № 8.

В разі неявки  відповідачів справа буде розглянута у їх відсутність за 
наявними матеріалами.

Суддя А. М. Алфьоров

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Доне-

цької області Черков В. Г. здійснює виклик до суду, який розташова-
но за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41)  
обвинуваченого:

Карандіна Ігоря Леонідовича, останнє відоме місце проживання якого: 
м. Авдіївка, вул. Добролюбова, 4, який обвинувачується у вчиненні зло-
чину передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК України, для участі у судо-
вому засіданні по кримінальному провадженню № 22014220000000338, 
яке відбудеться 17.10.2017 року о 13 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації обвинувачені вважаються належним чином ознайомлені з її 
змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних 
причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосова-
но привід, здійсненено спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про 
неможливість з’явитись до суду.

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

24.10.2017 о 08:30 до Гаранін Ігорь Леонідович (останнє відоме місце 
реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Кр3, буд. 9, кв. 49) спра-
ва № 592/9680/17, суддя Труханова Л. М.

30.10.2017 о 08:30 до Денисенко Олександр Борисович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Василя Жу-
ковського, буд. 37) справа № 592/7214/17, суддя Труханова Л. М.

16.11.2017 о 09:45 до Сванідзе Теймураз Ревазович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Залізнична, 2-а , 
буд. 10/1, кв. 30) справа № 592/9776/17, суддя Князєв В. Б.

17.11.2017 о 09:45 до Близнюк Сергій Сергійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. 40-річчя Жовтня, 
буд. 23, кв. 14) справа № 592/9757/17, суддя Князєв В. Б.

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

Кременецький районний суд повідомляє, що 20 жовтня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Кременецького районного суду Тернопільської 
області за адресою: вул. В. Чорновола, 7, м. Кременець, Тернопільської об-
ласті відбудеться судовий розгляд цивільної справи за позовом Супрун На-
талії Віталіївни до Супруна Олексія Сергійовича, де третя особа на стороні 
позивача: комісія з питань захисту прав дитини Кременецької райдержад-
міністрації Тернопільської області про зміну розміру стягнення аліментів 
на утримання дитини та позбавлення батьківських прав (головуючий суддя  
Мочальська В. М.).

Кременецький районний суд повідомляє як відповідача Супруна Олексія 
Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Богунська, 54,  
м. Нікополь, Дніпропетровська область про необхідність з’явитися в судо-
ве засідання для участі в розгляді даної цивільної справи та пропонує пред-
ставити суду заперечення проти заявленого позову та подати раніше непо-
дані докази.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки у судове за-
сідання. У разі неповідомлення про причини неявки вважається, що він не 
з’явився в судове засідання без поважних причин (ч. 2 ст. 77 ЦПК України). 
Якщо суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомлено-
го належним чином, або причину неявки буде визнано неповажною, суд ви-
рішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє зао-
чне рішення).

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 р.н, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Торез (нині м. Чис-
тякове), вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовського район-
ного суду Запорізької області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для учас-
ті у судовому засіданні на 14.00 годину 30 жовтня 2017 року, у кри-
мінальному провадженні № 22014050000000451 щодо обвинувачення 
Колесникової Г. Г. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: головуючо-
го судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко С. В. Участь 
обвинуваченого в судовому засіданні є обов’язковою. Наслідками не-
прибуття обвинуваченого за викликом без поважних причин або непо-
відомлення про причини неприбуття, згідно ст.ст. 139. 323 КПК Украї-
ни, - є накладення грошового стягнення, примусовий привід, а також 
здійснення спеціального судового провадження у відсутності обвину-
ваченого. З моменту опублікування повістки про виклик у газеті «Уря-
довий кур’єр» обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19500, Чер-
каська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 9) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

18.10.2017 о 15:00 до Бондаренко Вячеслав Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Маресьєва,  
буд. 2а, кв. 51) справа № 691/677/17, суддя Савенко О. М.

19.10.2017 о 10:30 до Мирошниченко Владислав Олегович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 19520, Черкаська обл., Городищенський р-н, с.Валява, 
вул. Селіванова, буд. 89) справа № 691/576/17, суддя Синиця Л. П.

19.10.2017 о 10:00 до Мирошниченко Ольга Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 19501, Черкаська обл., м.Городище, вул. Павла Полуботка 
(Димитрова) , буд. 2) справа № 691/637/17, суддя Синиця Л. П.

25.10.2017 о 08:30 до Бондаренко Маргарита Аркадіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 19501, Черкаська обл., м. Городище, вул.  Маресьєва,  
буд. 2а, кв. 51) справа № 691/212/17, суддя Черненко В. О.

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса суду: 28000, Кі-
ровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

17.10.2017 о 09:00 до Крижановська Олена Вікторівна (останнє відоме місце реє-
страції: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Нова Прага, вул. Кірова,  
буд. 57а) справа № 398/2659/17, суддя Авраменко О. В.

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) по-
відомляє  про те,  що  по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» 29.09.2017 до Балаж Іван Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Божеда-
рівка (Щорськ), вул. Виконкомська, буд. 28) справа № 178/863/17, суддя  
Лісняк В. В. було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена по-
вністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

Втрачене свідоцтво 
про право на спадщину 

за заповітом, видане на ім’я 
Зал-Заде Валерія Рафаельовича, 
яке зареєстроване за № 33/2003, 

зареєстровано в реєстрі  
за № 7-1029,  

вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає Кулешу Ната-
лію В’ячеславівну по кримінальному 
провадженню № 296/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочину за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 
17.10.2017 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

В Олександрівському районному суді Кіровоградської області 18 
жовтня 2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. 
Вишнева, 21, смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоград-
ської області відбудеться розгляд цивільної справи за позовом кредит-
ної спілки «Центр-Кредит» в особі голови правління Гаврилюка Р. В. до 
Вовк Світлани Григорівни, Скічко Анастасії Василівни та Семенчук Сер-
гія Антоновича про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
У судове засідання викликаються відповідачі Вовк Світлана Григорівна 
та Скічко Анастасія Василівна.

Суддя Д. В. Мирошниченко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Стрижкова 
Олександра Олеговича як відповідача у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Стрижкової Юлії Михайлівни до Стрижкова Олек-
сандра Олеговича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 27 жовтня 2017 
року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 02 листопада 2017 
року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

В Олександрівському районному суді Кіровоградської області 18 
жовтня 2017 року о 08 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. 
Вишнева, 21, смт Олександрівка, Олександрівського району Кірово-
градської області відбудеться розгляд цивільної справи за позовом кре-
дитної спілки «Центр-Кредит» в особі голови правління Гаврилюка Р. В. 
до Вишневецької Алли Анатоліївни, Загинайко Тетяни Сергіївни, Буден-
ко Ніни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. У судове засідання викликаються відповідач Вишневецька Ал-
ла Анатоліївна.

Суддя Д. В. Мирошниченко

У провадженні Заставнівського районного суду знаходиться цивільна справа 
№ 716/1307/17 за позовом Скутарь Лілії Євгенівни до Скутарь Руслана Васильо-
вича про розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 10.00 год. 17 жовтня 2017 року в 
приміщенні Заставнівського районного суду за адресою: Чернівецька область,  
м. Заставна, вул. Незалежності, 95, зал судових засідань № 2, суддя Сірик І. С.

Суд викликає як відповідача Скутарь Руслана Васильовича, 29.12.1983 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 30, кв. 14, м. Львів. 
В разі вашої неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами, що є у 
справі.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області 
знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Іва-
ненка Андрія Олеговича у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як обвинувачений викликається Іваненко Андрій Олегович, 26.06.1983 
р.н., в підготовче судове засідання, яке призначено на 14 год. 00 хв. 26 жов-
тня 2017 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, За-
порізька область.

Суддя Морока С. М.

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул.Трифонова, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  25.10.2017 о 15:00 до Романенко Артем Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 18, кв. 54) спра-
ва № 223/383/17, суддя Андрюхіна А. Р.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 15.40 годині в примі-
щенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Кононен-
ка Івана Петровича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Комсомольська, буд. 3, кв. 57, як відпо-
відача по цивільній справі № 329/823/17 за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» до Кононенка Івана Петровича про стягнення 
заборгованості за кредитом.

Суддя В. В. Ломейко

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської обл. (адреса суду: 82100, Львів-
ська обл., м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 17.10.2017 о 09:50 до Фільварська Галина Ярославівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, буд. 23) 
справа № 442/1831/17, суддя Гарасимків Л. І.

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

Талалаївський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17200, Чернігів-
ська обл., смт Талалаївка, вул. Леніна, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   18.10.2017 о 10:00 до Хижко Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 17223, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Скороходове) справа  
№ 747/489/17, суддя Тіщенко Л. В.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 
14.40 годині в приміщенні Чернігівського районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, смт Черні-
гівка, вул. Соборна, буд. 391, Корнєва Володимира Іванови-
ча, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), вул. Дзержинського, буд. 5, кв. 15, як від-
повідача по цивільній справі № 329/822/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» до Корнєва Володими-
ра Івановича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2017 ро-
ку о 14.20 годині в приміщенні Чернігівського районного су-
ду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт 
Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Гацук Маргариту Олексі-
ївну, зареєстровану за адресою: Донецька область, м. Хрес-
тівка (Кіровське), вул. Театральна, 22/30, як відповідачку по 
цивільній справі № 329/821/17 за позовом ПАТ «Державний 
Ощадний банк України» до Гацук Маргарити Олексіївни про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Суддя В. В. Ломейко

Вільнянський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 70000, 
Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  06.11.2017 о 15:30 до Худокон 
Лідія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 70007, Запорізь-
ка обл., Вільнянський р-н, с. Значкове, вул. Ключева, буд. 1) справа  
№ 314/3232/17, суддя Капітонов Є. 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.

Втрачений судновий білет 

на катер «Alaska-31», 

бортовий номер «Атаман», 

виданий на ім’я 

Тесленко Сергія Івановича, 

вважати недійсним.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області викликає  
в судове засідання як відповідача Міщанина Василя Миколайовича, 
04.12.1974 р.н., зареєстрованого по вул. Шевченка, 26, с. Нижнів, Тлу-
мацького району Івано-Франківської області, по справі № 353/785/17 за 
позовом Рожніва Романа Володимировича до Міщанина Василя Ми-
колайовича про стягнення боргу за неналежне виконання грошового 
зобов’язання.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького районно-
го суду Івано-Франківської області за адресою: Івано-Франківська об-
ласть, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14а 20 жовтня 2017 року о 09 год. 
00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або неповідомлення 
про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

В.о. голови суду Н. І. Лущак

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/1873/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» AT «Ощадбанк» до Меркушева Юрія 
Вічеславовича про стягнення заборгованості за договором про іпотеч-
ний кредит.

Судове засідання відбудеться 27.10.2017 року о 15.00 год. (резервна 
дата на 10.11.2017 року на 15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається як відповідач Меркушев Юрій Вічеславович, адреса: 
кв. Ольховський, буд. 6, кв. 122, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що роз-
гляд справи за позовом Ільніцької Тетяни Олексіївни до Рушиць Во-
лодимира Валентиновича, т.о.: Відділ примусового виконання рішень 
Управління ДВС ГТУЮ у м. Києві про визнання добросовісним набува-
чем, визнання права власності на майно та зняття арешту, відбудеться 
03.11.2017 р. о 14.15 год. в приміщенні Гайсинського районного суду за 
адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача Рушиць Володими-
ра Валентиновича, останнє відоме місце фактичного проживання яко-
го: м. Київ, вул. Донецька, б. 37/19, кв. 49, без поважних причин, справу 
може бути розглянуто без нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О. В. Швидкий
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 

Донецька обл. м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд ци-
вільної справи за позовом Марченко Ольги Олександрівни до 
Марченка Андрія Сергійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Марченко Андрій Сергійович, прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, с. К. Маркса, 
вул. Фрунзе, 4/2, викликається в судове засідання, призна-
чене на 14 год. 30 хв. 23.10.2017 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та відповідні докази. У випадку неможливості прибут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. 
За інших обставин розгляд справи відбудеться у його від-
сутності.

Суддя Чопик О. П.

Суддя Старокостянтинівського районного суду 
Хмельницької області Андрощуку Є. М. повідомляє 
про слухання цивільної справи за позовною заявою 
Шенгюн Лариси Ігорівни до Шенгюн Джема про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 02 листопада 2017 
року об 11 год. 30 хв. за адресою: Хмельницька об-
ласть, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9 та викликає 
до суду як відповідача Шенгюн Джема 23.12.1978 
року народження. У разі неявки в судове засідання 
відповідача справа буде розглядатися у його відсут-
ність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Позика» до Сардарова Олександра Анатолійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Сардаров Олександр Анатолійович, про-
живає за адресою: 86401, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ту-
рутина, 169/36 викликається в судове засідання, призначене на 
16 год. 30 хв. 27.10.2017 р., до суду, каб. № 213, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов 
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Деснянський районний суд м. Києва повторно викликає обви-
нувачену Ловягіну Юлію Юріївну, 23.01.1975 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: Україна, АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 жовтня 2017 року о 09 год. 15 хв. Явка до 
суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 27, під головуван-
ням судді Вінтоняк Р. Я.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Рош-
ку Марину Володимирівну як обвинувачену на 10 год. 45 хв. 
20.10.2017 року у справі за обвинуваченням Рошки Мари-
ни Володимирівни, 20.02.1976 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кара-
кулькіна Андрія Володимировича як: обвинуваченого на 11 
год. 30 хв. 20.10.2017 року у справі за обвинуваченням Ка-
ракулькіна Андрія Володимировича, 04.05.1965 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Зако-
ну України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України» ) за адресою: м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Бихов-
ця Михайла Олександровича як обвинуваченого на 11 год. 
00 хв. 20.10.2017 року у справі за обвинуваченням Бихов-
ця Михайла Олександровича, 13.08.1976 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону Украї-
ни № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Блейз Іри-
ну Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обвинувачену в під-
готовче судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 42016000000002390 внесеного до ЄРДР 14.09.2016 року від-
носно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначе-
но на 11 год. 00 хв. 20 жовтня 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче 
судове засідання на підставі обвинувального акта у криміналь-
ному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Блейз Іри-
ни Генадіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст.111 КК України у відкритому судовому засіданні на 
11 годину 00 хвилин 20 жовтня   2017 року, про що повідомити 
зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Лан-
тратова Антоніну Іванівну як обвинувачену на 10 год. 15 хв. 
20.10.2017 року у справі за обвинуваченням Лантратової 
Антоніни Іванівни, 08.09.1963 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Охо-
ту Яніну Валеріївну як обвинувачену на 10 год. 30 хв. 
20.10.2017 року у справі за обвинуваченням Охоти Яніни 
Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Зло-
тнікова Василя Яковича як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 
20.10.2017 року у справі за обвинуваченням Злотнікова Ва-
силя Яковича, 13.09.1980 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутностю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Городищенський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 25 жовтня 2017 року об 11 годині 00 хвилин при-
значено розгляд цивільної справи за позовом Куценко Оль-
ги Федорівни до Пилипенка Миколи Олександровича, Бойка 
Володимира Володимировича про визнання осіб такими, що 
втратили право користування жилим приміщенням.

Бойко Володимир Володимирович викликається в судове 
засідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. В ра-
зі неявки останнього, справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська об-
ласть, індекс 19500.

Суддя В. О. Черненко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідачку Крилову Олену Костянтинівну за позо-
вом Волчак Романа Вікторовича до Крилової Оле-
ни Костянтинівни про розірвання шлюбу. Судове за-
сідання відбудеться 26.10.2017 р. о 09 год. 30 хв. у 
приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі неявки 
Крилової Олени Костянтинівни судове засідання бу-
де проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Дзержинський районний суд м. Харкова по-
відомляє, що цивільна справа № 638/9682/17,  
Н/п 2/638/3871/17 за позовом Челакової О. М. до Че-
лакова Олександра Володимировича про розірвання 
шлюбу та стягнення аліментів призначена до розгля-
ду в приміщенні суду за адресою: м. Харків, пр. Пе-
ремоги, 52-В, каб. № 124 на 09.20 годину 18.10.2017 
року. З опублікуванням оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про дату, 
час та місце судового засідання.

Суддя Шишкін О. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Юрченко Тетяну Михайлівну 
(останнє відоме місце проживання відповідачки: м. Київ, 
вул. Котовського, буд. 36-Б, кв. 1) по цивільній справі за 
позовом Комунального підприємства «Дирекція будів-
ництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» до Юр-
ченко Тетяни Михайлівни про зобов’язання звільнити зе-
мельну ділянку, яке відбудеться 06 грудня 2017 року об 
11 год. 40 хв. в приміщенні Дніпровського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 
(суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідачки Юрченко Т. М. справа буде 
розглянута у її відсутність.

В провадженні Бориспільського міськрайонного 
суду перебуває цивільна справа № 359/2769/17 за 
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Наумової Л. П. про 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідачку Нау-
мову Ларису Павлівну у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 
годині 00 хвилин 08 листопада 2017 року за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, 
каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання як відповідача Гнезділова Анатолія Сергійови-
ча (останнє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, 
просп. Ватутіна, буд. 26-Б, кв. 80) по цивільній справі за по-
зовом Гнезділової Катерини Валентинівни в інтересах непо-
внолітнього Гнезділова Івана Анатолійовича до Гнезділова 
Анатолія Сергійовича, третя особа: Орган опіки та піклуван-
ня Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації 
про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 07 груд-
ня 2017 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Дніпровського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 108 (суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Гнезділова А. С. справа буде 
розглянута у його відсутність.

Верхньорогачицький районний суд Херсон-
ської області викликає Філатова Віталія Леонідови-
ча 23.06.1977 року народження на 27.10.2017 року 
до 09.00 години як відповідача по цивільній справі 
№ 651/448/17 за позовом Філатової Світлани Григо-
рівни до Філатова Віталія Леонідовича про розірван-
ня шлюбу.

У разі вашої неявки в судове засідання справа бу-
де розглянута за наявними в справі доказами на під-
ставі ст. 169 ч. 4 ЦПК України (буде постановлено за-
очне рішення).

Суддя О. Г. Федоряка

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Абу-
хатаба Хусні Мохаммада Османа (Луганська область, 
Лутугинський район, с. Лісне, вул. Центральна, б.  
кв. 2) по цивільній справі № 409/899/17 (проваджен-
ня № 2/409/530/17) за позовом Кузьміної Оксани 
Сергіївни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 27.11.2017 року (ре-
зервна дата 30.11.2017 р.) о 08.00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Єгоро-
ва Олексія Юрійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/9000/17 за позовом 
представника позивача Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» Му-
ха Павла Валерійовича до Єгорова Олексія Юрійови-
ча про стягнення боргу за кредитним договором, що 
відбудеться 24 жовтня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як 
відповідачку Ладигіну Оксану Вікторівну у цивільній 
справі за позовом Сумської міської ради до Ладигі-
ної Оксани Вікторівни, треті особи: Ладигіна Алла Ві-
кторівна, Савинська Вероніка Сергіївна про визнання 
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням у судове засідання, яке відбу-
деться 20.10.2017 року о 15.00 годині за адресою:  
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал № 16.

У разі неприбуття у судове засідання відповіда-
чки суд може ухвалити рішення на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя М. М. Косолап

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Бунченко Людмили Ана-
толіївни в інтересах неповнолітньої дитини Бунченко Костянти-
на Сергійовича до Гурської (Бунченко) Ольги Анатоліївни про по-
збавлення батьківських прав. Відповідач у справі Гурська (Бун-
ченко) Ольга Анатоліївна, 09.07.1981 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Українська, 
46, викликається до суду на 17 жовтня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні 
справи за позовом Зінченко Анастасії Олександрівни до Зінченка 
Андрія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі у розгляді спра-
ви по суті: Зінченко Андрій Миколайович, 06.07.1987 р.н. (який 
мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, смт Булавинське, вул. 
1-го Мая, 24, місце реєстрації не відоме) викликається на 17 жов-
тня 2017 року на 09 годину 00 хвилин.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд при причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Родовід Банк» до Котлярова Сергія Валерійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач у справі Котляров Сергій Валерійович, 05.08.1977 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, 
вул. Машевська, 79, викликається до суду на 17 жовтня 2017 ро-
ку о 08 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Божка Сергія Васильови-
ча (останнє відоме місце проживання відповідача: м. Ки-
їв, вул. Гродненська, буд. 27, кв. 85) по цивільній справі 
за позовом Божко Каріни Віталіївни до Божка Сергія Ва-
сильовича, третя особа: Орган опіки та піклування Дні-
провської районної в м. Києві державної адміністрації 
про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 21 
листопада 2017 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Дні-
провського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Кошиця, 5, каб. 108 (суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Божко С. В. справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Сущевої Ната-
лії Миколаївни до Лисова Олексія Вікторовича про визнан ня 
особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням. Відповідач у справі Лисов Олексій Вікторович, 
31.08.1977 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Первомайська, 86, виклика-
ється до суду на 17 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Станога Олени Олександрів-
ни до Станоги Володимира Івановича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі:
Станога Володимир Іванович, який зареєстрований за 

адресою: Донецька область, с. Корсунь, Єнакіївської міської 
ради, вул. Степна, буд. 4, викликається у судове засідання, 
яке відбудеться 17 жовтня 2017 року о 08 год. 00 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Сошко Романа Володи-
мировича до Колеснікова Олексія Юрійовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим приміщенням. 
Відповідач у справі Колесніков Олексій Юрійович, 27.08.1979 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Торецька (Пролетарська), 106, викликається до 
суду на 17 жовтня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, каб. № 14, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Марківський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що 20.11.2015 по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
БАНК РОЗВИТКУ» до Третьякової Ганни Віталіївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/1376/15-ц, було ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволено частково. (Суддя Шкиря В. М.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто Марківським ра-
йонним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цьо-
го суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Тарасової Аліни 
Анатоліївни до Тарасова Сергія Анатолійовича про надання 
дозволу на виїзд дитини без згоди батька. Відповідач у спра-
ві Тарасов Сергій Анатолійович, 06.07.1974 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Західна, буд. 80, кв. 32, викликається до суду на 17 жовтня 
2017 року о 08 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пас-
тухова Андрія Олексійовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. 50-річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Незалежності,  
буд. 282, кв. 48.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійо-
вича у підготовче судове засідання на 17 жовтня 2017 року 
о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2, каб. № 17.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 242/2268/17 за обвинуваченням Єре-
мєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареє-
стрований та проживаючий за останньою відомою адресою: 
Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшан-
ське, вул. Леніна, 9/73.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійо-
вича у підготовче судове засідання на 17 жовтня 2017 року 
об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корпус 2, каб. № 17.

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

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 185/2831/17 у відношенні Кирпуна Альберта Бо-
рисовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено на 11.00 годину 18 жовтня 2017 
року за адресою: Дніпропетровська область, місто Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Кирпун Альберт Борисович викликаєть-
ся у судове засідання в приміщення Приморського район-
ного суду м. Маріуполя Донецької області, який знаходиться 
за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Будівельників, 52а, яке бу-
де проводитися в режимі відеоконференції головуючим суд-
дею Тимченко С. О. на 18 жовтня 2017 року об 11.00 годині.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області по кримінальній справі  
№ 185/2143/17 за обвинуваченням Дворецького Ан-
дрія Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає обвинува-
ченого Дворецького Андрія Анатолійовича в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 19 жов-
тня 2017 року о 09.00 год. та яке буде проводитися 
головуючим суддею Косюк А. П. в приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду, який знаходить-
ся за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

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

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 22.10.2015 по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Гібалова 
Микити Олександровича, Навроцької Наталії Вячес-
лавівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, справа № 417/1086/15-ц, було ухвалено 
заочне рішення, позовні вимоги задоволено частко-
во. (Суддя Шкиря В. М.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Тимошенко Катерину Григорівну, 
06.05.1967 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 15 хви-
лин 20 жовтня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/937/2017 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
20.10.2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 614.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. М. Циктіч

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання як відповідача Сальва Жанну Васи-
лівну, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Бур-
мистенко, 8/9, кв. 54 у справі № 752/1028/17 прова-
дження № 2/752/4457/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до Сальва 
Жанни Василівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Слухання по вказаній справі 
призначено на 23 листопада 2017 року на  09 год. 
00 хв.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без її  участі.

Адреса суду: 03127, м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, 3-А, каб. № 1.

Суддя М. І. Шкірай

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт Кринич-
ки, вул. Виконкомівська, 17) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

27.10.2017 р. о 10.00 год. до Верховинін Юрій Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 52314, Дніпропе-
тровська обл., Криничанський р-н, с. Зелений Кут, вул. 
Садова, буд. 25) справа № 178/694/17, суддя Лісняк В. В.

31.10.2017 р. о 10.00 год. до Кондратюк Галина Сер-
гіївна (останнє відоме місце реєстрації: 52362, Дні-
пропетровська обл., Криничанський р-н, с. Болтишка,  
пров. Степовий, буд. 2а) справа № 178/1192/17, суддя 
Лісняк В. В.

31.10.2017 р. о 10.00 год. до Ішутова Віталіна Ві-
кторівна (останнє відоме місце реєстрації: 52350, Дні-
пропетровська обл., Криничанський р-н, с. Кудашівка,  
вул. Степова, буд. 19) справа № 178/1189/17, суддя  
Лісняк В.В.

31.10.2017 р. о 10.00 год. до Хмара Марина Борисівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52370, Дніпропетров-
ська обл., Криничанський р-н, с. Благодатне, вул. Цен-
тральна, буд. 27) справа № 178/869/17, суддя Лісняк В. В.

31.10.2017 р. о 10.00 год. до Кобизська Аліна Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 52315, Дні-
пропетровська обл., Криничанський р-н, с. Семенів-
ка, вул. Лисенка, буд. 31) справа № 178/1184/17, суддя  
Лісняк В. В.

01.11.2017 р. о 10.00 год. до Жабко Ірина Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52387, Дніпропетров-
ська обл., Криничанський р-н, с. Потоки, вул. Шилов-
ського, буд. 10) справа № 178/867/17, суддя Лісняк В. В.

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.

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

провадження 
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 

01.01.1974 року народження, зареєстрований:  
м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76  
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України  
викликається в судове засідання, що відбудеться 
25.10.2017 року о 16 годині 00 хвилин до зали су-
дових 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.

Андрушівський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Поліщука Миколу Степановича 
(останнє відоме місце проживання: м. Андрушівка, 
вул. Тітова, 49-А, Житомирської області) як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Стужук Олек-
сандри Вікторівни до Поліщука Миколи Степанови-
ча про стягнення аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини.

Судовий розгляд справи призначений на 
19.10.2017 року на 09.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 13 Жи-
томирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання на 
вказаний час або неповідомлення про причини неяв-
ки, справа буде розглянута у його відсутності за на-
явними у справі матеріалами та доказами.

Суддя В. М. Палазюк

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 18 жовтня 2017 року о 10.00 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 6, 
під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова О. А. 
за ч. 3 ст.103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 20.10.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, Приазовський район, смт При-
азовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 22160) ви-
кликає Діденка Дмитра Сергійовича, зареєстрова-
ного за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Костюшка, б. 45 та Михайленка Юрія Олек-
сандровича, зареєстрованого за адресою: Черні-
гівська область, Коропський район, с. Лукнів, вул. 
Миру, б. 102, як обвинувачених, у підготовче судо-
ве засідання, призначене на 02 листопада 2017 ро-
ку о 10.00 год., по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом від-
носно Діденка Д. С., Михайленка Ю. О., які обвину-
вачуються у вчиненні кримінальних правопорушень 
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України, в якому ваша участь є обов’язковою. 
Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А.,  
судді: Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Мірошниченко Наталії Вікторівні, останнє відоме 
місце реєстрації за адресою: м. Київ, пр-кт Голосіїв-
ський (40-річчя Жовтня) 94, корп. 1, кв. 17 необхід-
но з’явитись 15 листопада 2017 року на 14 год. 00 
хв. до Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 209 для учас-
ті у судовому засіданні по цивільній справі за позо-
вом Мірошниченка Олексія Володимировича до Мі-
рошниченко Наталії Вікторівни, 3 особа: Орган опіки 
і піклування Дарницької районної в м. Києві держав-
ної адміністрації про позбавлення батьківських прав  
та стягнення аліментів, під головуванням судді  
Кириченко Н. О.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по 
суті за наявними у справі матеріалами в порядку  
ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини своєї неявки.

Новотроїцький районний суд Херсонської області ви-
кликає Шведова Ігоря Вікторовича 31.10.1974 року на-
родження як відповідача у справі за позовом Орган опі-
ки і піклування Новотроїцької районної державної адміні-
страції до Шведова Ігоря Вікторовича, треті особи: Орган 
опіки та піклування виконавчого комітету Новопокров-
ської сільської ради, районний центр соціальних служб 
для сім’ї дітей та молоді, Жданов Ігор В’ячеславович про 
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання призначено на 11.00 годину 
08.11.2017 року, яке відбудеться в приміщенні Новотро-
їцького районного суду Херсонської області за адресою: 
смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 87, Херсонської області. 
Головуючий по справі Тимченко О. В. У разі неявки відпо-
відача в судове засідання, справа буде розглядатися за 
його відсутності за наявними у справі доказами. Крім то-
го, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити 
про причини неявки в судове засідання.

В провадженні Красноармійський міськрайонний суд До-
нецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) 
знаходиться кримінальне провадження відносно обвинува-
ченого Кіпки Володимира Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 4 травня 2017 року справу було призначено 
до судового розгляду на підставі обвинувального акта у кри-
мінальному провадженні відносно обвинуваченого Кіпки Во-
лодимира Анатолійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке прово-
диться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Кіпка В. А., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Луганське, ву-
лиця Ушакова, 54, викликається 17 жовтня 2017 р. о 15 го-
дині 00 хвилин до суду, каб. № 12 для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя І. І. Карабан

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну 
справу за позовом Вугледарського міського управління 
соціального захисту населення до Чіповської Н. А. про 
стягнення надміру перерахованої суми.

Відповідач по справі: Чіповська Неллі Антонівна, 
14.04.1946 року народження, місце реєстрації: Донецька 
обл., Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Восточ-
на, буд. 4, кв. 34; місце реєстрації як особи, переміще-
ної з тимчасово окупованої території України: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 18,  
кв. 74.

Справу призначено до розгляду на 14.45 годину 17 
жовтня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа може бути розглянута у її відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну 
справу за позовом Вугледарського міського управління 
соціального захисту населення до Мартиненка О. В. про 
стягнення надміру перерахованої суми.

Відповідач по справі: Мартиненко Олександр Вікто-
рович, 01.08.1960 року народження, місце реєстрації:  
м. Донецьк, Київський район, пр. Київський, буд. 55-б, 
кв. 108; місце реєстрації як особи, переміщеної з тимча-
сово окупованої території України: 85670, Донецька об-
ласть, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 8, кв. 13.

Справу призначено до розгляду на 14.30 годину 17 
жовтня 2017 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
справу за кримінальним провадженням відносно Горді-
єнка Тараса Івановича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 258 КК України, Швець 
Олени Костянтинівни, Лифенка Олексія Володимирови-
ча, який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович, Швець Оле-
на Костянтинівна, Лифенко Олексій Володимирович ви-
кликаються на 17 жовтня 2017 року на 09.30 годину, на 
18 жовтня 2017 року на 09.00 годину, на 24 жовтня 2017 
року на 09.30 годину до Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької області для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. Ва-
тутіна, буд. 3, кв. 30, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України,  
ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 17.10.2017 р. 
о 09.30 год., 18.10.2017 р. о 13.00 год. до Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області (адре-
са розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Єв-
ропейська, 20; зал № 15) для участі в судовому засідан-
ні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 42016050000001063 від 05.10.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. З моменту опублікування повістки про виклик об-
винувачений вважається належним чином повідомлений з її 
змістом. Додатково повідомляю, що процесуальні докумен-
ти, що підлягають врученню обвинуваченому надсилаються 
адвокату Соловйову В’ячеславу Борисовичу, який здійснює 
захист у кримінальному провадженню за рахунок держави.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну спра-
ву № 2/229/1505/2017 ЄУН 229/3038/17 за позовом кому-
нального підприємства «Комсервіс» до Афанасенко Наталі 
Олександрівни, Афанасенка Сергія Васильовича, Жарикова 
Григорія Вікторовича про визнання осіб такими, що втрати-
ли право користування жилим приміщенням. Відповідачі у 
справі: Афанасенко Наталя Олександрівна, 30 червня 1959 
року народження, Афанасенко Сергій Васильович, 5 верес-
ня 1980 року народження, Жариков Григорій Вікторович, 20 
лютого 1955 року народження (останнє місце проживання 
відповідачів: 84200, Донецька область, м. Дружківка, вул. 
Дружби, буд. № 78, кв. № 14), викликаються на 16 жовтня 
2017 року на 13.00 годину до суду, зал № 7 для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. В разі неявки відповідачів справа буде 
розглянута у їх відсутність.

Суддя Рагозіна С. О.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670. 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну 
справу за позовом Вугледарського міського управлін-
ня соціального захисту населення до Ігнаткіної Н. С. про 
стягнення надміру перерахованої суми.

Відповідач по справі: Ігнаткіна Наталя Сергіївна, 
19.02.1978 року народження, місце реєстрації: м. До-
нецьк, Кіровський район, вул. Делегатська, буд. 8,  
кв. 42; місце реєстрації як особи, переміщеної з тимчасово 
окупованої території України: 85670, Донецька область,  
м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 30, кв. 61.

Справу призначено до розгляду на 15.15 годину 17 
жовтня 2017 року.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа може бути розглянута у її відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом: № 2/219/7755/17 ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Мільцевої 
Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Мільцева Ірина Іванівна, яка за-
реєстрована та проживає за адресою: Донецька область, 
м. Жданівка, квартал 28/33, буд. 7, кв. 42 викликається 
у судове засідання, яке відбудеться 17 жовтня 2017 ро-
ку о 08 год. 15 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чки вона повинна повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Любчик О. В.

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  
№ 42015050000000443 (справа № 1-кп/243/48/2017) за обвину-
ваченням Морозова Павла Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Морозова Павла Павловича, який зареєстрований за адресою: 
вул. Жукова, б. 18, кв. 35, м. Горлівка, Донецької області у судо-
ве засідання, яке відбудеться 17 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
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засі-
дання в порядку спеціального судового провадження. 

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров. Еко-
номічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа  Станіслав Олегович, 
27.01.1989 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
проспект Академіка Глушка, 1, корпус В, кв. 32, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке від-
будеться 23.10.2017 року о 15 годині 30 хвилин, 31.10.2017 року о 
15 годині 30 хвилин, 01.11.2017 року о 15 годині 30 хвилин в залі 
судових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачені.

Суддя Попревич В.М.
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КРАСА, ЩО НАДИХАЄ. Укра-
їнська фотомодель Оксана Ко-
нонець здобула звання «Міс ін-
дивідуальність-2017» на конкур-
сі краси серед дівчат на інвалід-
них візках  Miss Wheelchair World, 
що відбувся минулих вихідних у 
Варшаві.

Під час виходу в національ-
ному стилі Оксана з’явилася на 
сцені у великому вінку і прикра-
шена колоссям.

Окрім неї, Україну на цьому 
конкурсі представляла телеве-
дуча та громадський діяч Уляна 
Пчолкіна.

А от володаркою  титулу 
Miss Wheelchair World 2017 ста-
ла 23-річна студентка з Білору-
сі Олександра Чічікова. Нині во-
на вивчає психологію та соціаль-
ну педагогіку в університеті, а 
після випуску планує допомага-
ти людям, котрі пережили труд-
нощі в житті. 

Серед журі конкурсу були ві-
домі моделі, журналісти, теле-
ведучі, експерти у сфері моди 
та стилю, представники влади. 
Усього за звання боролися 24 
учасниці з п’ятнадцяти  країн, по-
відомляється на офіційному сай-
ті конкурсу.

ФОТОФАКТ

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

РОМАНТИЧНО. Відтепер у 
харків’ян з’явилася змога по-
милуватися зоряним небом, 
прислухаючись до ритмів хан-
га, не побоюючись навіть у дощ 
змокнути. Секрет простий: для 
цього треба прогулятися Мо-
лодіжним парком мегаполіса і 
завітати на нещодавно відкри-
тий майданчик Greenzone, який 
з’явився тут стараннями благо-
дійної організації «Фонд Східна 
Європа». 

У самому центрі майданчика 
височіє незвичайна архітектур-
на споруда — альтанка з кар-
тою зоряного неба і хангом — 
оригінальним ударним музич-
ним інструментом.  Навколо 
альтанки — хвилеподібні лавки 
і великі світильники.

Під самим її склепінням хар-
ківський художник творчої 
групи Kailas-V Андрій Паль-
валь і створив карту зоряно-
го неба, яка світиться в тем-
ряві. А посеред альтанки вста-
новили дивовижний для ба-

гатьох співвітчизників удар-
ний інструмент ханг. Його у 
2000 році розробили музикан-
ти Фелікс Ронер і Сабіна Ше-
рер зі швейцарського міста 
Берн. Вони вивчали різні удар-
ні інструменти з усього світу, 

щоб створити власний — уні-
кальний за звучанням. В осно-
ву конструкції ханга покладе-
но дві з’єднані металеві напів-
сфери, які й надають інстру-
ментові неповторного звучан-
ня. Отож тепер у харків’ян — 

єдиних в Україні з’явився ханг, 
на якому можуть пограти всі 
охочі.

Говорячи про нове місце від-
починку городян, директор де-
партаменту комунального гос-
подарства Харківської міськра-
ди Олексій Богач зазначив, що 
це чудовий приклад приватної 
й муніципальної співпраці, який 
допоміг відкрити такий незви-
чайний майданчик. 

«Харків працює з багать-
ма громадськими організаці-
ями. Мені дуже подобається 
Greenzone нестандартним рі-
шенням. Тут є й місце для від-
починку, і музичний інструмент, 
і місце для настільних ігор», — 
підкреслив Олексій Богач.

Приходити на майданчик 
можна також із тваринами, по-
ряд встановили диспенсери 
для прибирання за ними. А ще 
біля Greenzone є паркувальний 
майданчик для велосипедів. 
Отож якщо захочете спробува-
ти свої таланти на незвичному 
ударнику та ще й під мерехтін-
ня зір, то знаєте, де це бажання 
реалізувати. 

Музичний інструмент випробували вдень

Під звуки ханга — до зірок

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДЕНЬ МІСТА. На Покров-
ському ярмарку в Запоріжжі 
було дуже людно. Працювало 
багато тематичних майданчи-
ків, розважальних і кулінарних 
локацій. Торговий напрям було 
представлено продукцією по-
над 400 підприємств краю.

На Набережній магістралі 
розмістилося багато машин із 
сільгосппродукцією від ферме-
рів Запорізької області. Ціни бу-

ли нижчими за ринкові на 15—
40%.

Під час урочистого відкрит-
тя ярмарку голова Запорізької 
ОДА Костянтин Бриль наголо-
сив:  підприємства міста і об-
ласті зібралися, щоб поділити-
ся результатами своєї праці.

— Восени природа підбиває 
підсумки і ділиться щедрота-
ми з усіма, —  зазначив він. — 
Так само і жителі Запорізько-
го краю за давньою традицією 
щороку збираються на Покров-
ський ярмарок. Усе зроблене і 

дбайливо вирощене руками на-
ших трударів гідно представле-
но на ярмарку.

За традицією, на Покров-
ському ярмарку кожен район  
оформлює тематичні майдан-
чики, де поряд з виставкою 
досягнень сільського госпо-
дарства і промисловості від-
буваються концерти за участю 
творчих аматорських колекти-
вів. Традиційно кожна терито-
рія презентує свою візитівку: 
національне подвір’я, україн-
ську вітальню, козацький ку-

рінь, махновську вольницю то-
що.

Покровський ярмарок і День 
міста вдалися на славу: зі свят-
ковим концертом та пригощан-
ням. А завершилося свято ма-
совим прибиранням наступно-
го ранку. Понад 200 комуналь-
ників прибрали всю територію 
масових гулянь. За даними де-
партаменту інфраструктури та 
благоустрою Запорізької міськ-
ради, протягом кількох годин 
територія вже блищала, вивез-
ли 31 тонну сміття.

Покровський ярмарок завершився  
масовим прибиранням

Чемпіонат не про нас
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ФІНІТА ЛЯ… Дискусія про те, як краще: вийти до фінальної части-
ни світової першості з футболу, а потім відмовитися  їхати до країни-
агресора, чи просто програти відбір, уже не актуальна. Звісно, хотіло-
ся б і рибку  з’їсти, й у воду не лізти, та сталося як сталося.

У понеділок за кілька годин до початку вирішальної гри відбору 
на ЧС-2018 між збірними України та Хорватії відбувся матч між вбо-
лівальниками обох країн. На штучних полях НТК ім. В. Банникова  
команди провели у форматі 9х9 два тайми по 30 хвилин. Так от на-
шим футболістам  у цій товариській зустрічі вдалося не лише відігра-
тися, а й перемогти.  А потім і гравці-аматори, і фанати, які вболіва-
ли за вболівальницьку збірну, разом активно та палко підтримували 
на трибунах співвітчизників-професіоналів. Щиро віримо в те, що на 
переповненому «Олімпійському» більшість глядачів щиро бажали на-
шим перемоги, а не розмірковували над тим, як не потрапити в паст-
ку «поїздки на Росію».

Утім, збірна України не поїде на чемпіонат світу з футболу, який по-
ки що має відбутися у Росії у 2018 році, не тому що посміла зміша-
ти спорт і політику: в завершальному матчі кваліфікації до світової 
першості  у Києві підопічні Андрія Шевченка програли команді Хор-
ватії з рахунком 0:2. Синьо-жовті, які перспективно виглядали у пер-
шій половині зустрічі, відверто провалили другий тайм.  До речі, пере-
мога давала нашій збірній  лише право на  плей-оф, а не гарантувала  
прямий вихід (цей привілей заслужено здобули герої попередньої єв-
ропейської першості — ісландці), тож можна було й постаратися для 
свого глядача і для країни та спромогтися ще на дві гри. Хоча чи здат-
на стрибнути вище голови збірна, яка торік не забила жодного м’яча 
на Євро-2016? Хай і з новим тренером. Час робити належні кадрові 
висновки і розпочинати  побудову нової команди,  зміцнювати чемпіо-
нат  і вкладати  в дитячий футбол… 
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