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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 жовтня 2017 року
USD 2653.3312 EUR 3138.8908 RUB 4.5809 / AU 342080.72 AG 4550.46 PT 245433.14 PD 249943.80

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

НА ЧАСІ АКТУАЛЬНА ТЕМА
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Виплати за оренду 
паїв селянам 
в Україні зростають 
фактично  
в кожному регіоні

В інтерв’ю доктор філологічних наук, 
знаний фахівець у сфері комунікацій 
Георгій Почепцов розповів, чому 
головним напрямом інформполітики 
має бути робота з власним населенням
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Прем’єр-міністр про роль і місце державної мови 
в нашій країні

Зростають 
закупівлі газу з Європи

ЕНЕРГОРЕСУРСИ. За 9 місяців 2017 року НАК «Нафтогаз 
України» закупила 17,5 мільярда кубометрів газу, на 3,1 мі-
льярда кубів більше, ніж торік за той самий період. Частка ім-
порту становила 41%, а газу від ПАТ «Укргазвидобування» на-
дійшло 59%. З Росії газ не імпортували.

Як повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України», ком-
панія імпортувала з європейського ринку 7,1 мільярда кубів 
блакитного палива. Ідеться про 12 постачальників з Німеччи-
ни, Швейцарії, Франції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Італії. 
Жодна із закордонних компаній не поставила більше ніж 30% 
обсягу імпортованого газу, повідомляють у компанії.

В «Укргазвидобування» закупили 10,4 мільярда кубометрів то-
варного газу. Його використовують для потреб побутових спожи-
вачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, надан-
ня послуг з опалення і постачання гарячої води населенню й релі-
гійним організаціям. НАК не постачає газу безпосередньо насе-
ленню, ресурс перепродують регіональні газопостачальні компа-
нії (газзбути) згідно з постановою КМУ від 22 березня 2017 №187.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

100 млн грн  
додатково спрямував уряд на 

підвищення захисту об’єктів зберігання 
боєприпасів Збройних сил України

«Ми відкриті до 
конструктивного діалогу, 

поважаємо всіх наших 
партнерів, сусідів, друзів, 

але нікому не дамо права 
розмовляти з нами 
ультиматумами».

Києву пропонують 
обрати гнучку модель 
двомовної освіти
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ГЕОПОЛІТИКА. Дебати в ПАРЄ щодо нового закону перетворилися 
на випускання пари тими, хто документа в очі не бачив 

Нові державні будівельні норми: 
для людей чи корупціонерів?
НЕБАЙДУЖІСТЬ. Захистимо наше право на зелені зони та комфортне міське середовище

Іван СІКОРА, 
експерт Фундації 

«Відкрите суспільство» 
для «Урядового кур’єра», 

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно у столичному мі-
крорайоні Теремки-2 од-

разу за церквою Покрови Бо-
городиці виріс двометровий 
паркан. За ним опинилися два 
спортивні майданчики, зеле-
ні моріжки і кількадесят де-

рев. Ініціативним громадянам 
одразу стало зрозуміло: забу-
довник хоче втулити в і без то-
го забетонованому районі ще 
одну висотку. Тож вони орга-
нізували збори жителів мікро-
району і підготували звернен-

ня до Київради з вимогою ро-
зірвати угоду із забудовником 
про оренду земельної ділянки 
й створити над церквою сквер. 
Затим теремківці озброїли-
ся шурупокрутами й акуратно 
розібрали паркан. Чи вдасться 

повністю зірвати плани нуво-
ришів знищити ще одну зелену 
зону, покаже час.

На жаль, боротьба за право віль-
но дихати й мати перед очи-
ма хоч клаптик зелені три-
ває у більшості міст країни. 4
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

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

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає Гуревич Олену, яка проживає за 
адресою: м. Київ, вул. Мате Залки, 6-б, кв. 164, як відповідача по цивільній справі  
№ 2/756/4645/17 за позовом Гуревич Одісея Олександровича до Гуревич Олени про ро-
зірвання шлюбу, призначеній на 18.10.2017 року на 09.45 годину.

У разі неявки відповідача до суду, дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а цивільна справа буде розглядатись за відсутності відповідача в порядку, 
передбаченому ЦПК України.

Суддя Яценко Н. О.

Здолбунівський районний суд Рівненської обл. (адреса суду: 35705, Рівненська обл., м. Здолбу-
нів, вул. Незалежності,10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  20.10.2017 о 10:45 до Цімох Дмитро Ігорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 35704, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Старомильська, буд. 11) 
справа № 562/1507/17, суддя Мичка І. М.

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

Білокуракинський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 04 жовтня 2017 року 
розглянуто цивільну справу № 409/479/17 за 
позовною заявою Іванцова Степана Віталійови-
ча до Коновалова Дмитра Юрійовича про стяг-
нення заборгованості та винесено заочне рі-
шення, яким задоволено позовні вимоги в по-
вному обсязі. 

Суддя О. Ю. Максименко

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає Селіва-
нову Альбіну Анатоліївну, 01.09.1984 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: проспект Володимирський, 99, кв. 92 (Радянська), м. Лубни, Пол-
тавської області), як відповідача в судове засідання по справі за позовом 
Селіванова Артема Вікторовича до Селіванової Альбіни Анатоліївни про 
розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться о 10 годин 00 хвилин 19 жовтня 2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто 
за вашої відсутності. Ви зобов’язані повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя В. М. Даценко

У Подільському районному суді м. Києва 19.10.2017 р. об 11 
год. 00 хв. під головуванням судді Декаленко B. C. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом Приватного акціонерно-
го товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» в особі 
юридичної компанії «Ей Лойєрс» Кондрашова Костянтина Олек-
сандровича до Свердленка Віктора Івановича про відшкодуван-
ня матеріальної шкоди, завданої в результаті ДТП в порядку ре-
гресу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засі-
дання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за його відсут-
ності згідно ст. 169 ЦПК України.

Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 19) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

19.10.2017 о 12:00 до Хітрек Елеонора Казимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 68300, Одесь-
ка обл., м. Кілія, вул. Пролетарська, буд. 95а, кв. 64) справа № 502/1487/17, суддя Ібадова Н. П.

19.10.2017 о 14:00 до Фоменко Олександр Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 68332, 
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Шевченкове, вул. Лесі Українки, буд. 5) справа № 502/1567/17,  
суддя Ібадова Н. П.

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

Додаток 1  
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 05.10.2017 № 1203
Структура тарифу на теплову енергію Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»

Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 306318,95 1183,98

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 279408,82 1079,97
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 0,00 0,00
1.1.2 витрати на електроенергію 8415,98 32,53
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 269205,36 1040,53

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 219177,42 847,16
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0,00 0,00
1.1.5 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00
1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 107,89 0,42
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1679,60 6,49
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 16884,16 65,26
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 10025,96 38,75

1.3.1 амортизаційні відрахування 1235,07 4,77
1.3.2 інші прямі витрати 8790,89 33,98
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.4.2 інші витрати 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
2.2 інші витрати 0,00 0,00
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 306318,95 1183,98
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 306318,95 1183,98
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.: 1183,98

9.1 Паливна складова 847,16
9.2 Решта витрат, крім паливної складової 336,82
10 Паливна складова, % 71,55
11 Решта витрат, крім паливної складової, % 28,45
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 258719,32
13 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 2  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 05.10.2017 № 1203

Структура тарифу на виробництво теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 269205,36 1040,53

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 269205,36 1040,53
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 0,00 0,00
1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00

1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ,
у т. ч.: 269205,36 1040,53

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 219177,42 847,16
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00

1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.4.2 інші витрати 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
2.2 інші витрати 0,00 0,00
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 269205,36 1040,53
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідним тарифом 269205,36 1040,53
9 Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал 1040,53

9.1 Паливна складова 847,16

Аксьонова Лідія Володимирівна. 27.11.1949 р.н., останнє відо-
ме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Мета-
лургів, буд. 1, кв. 71, або м. Харцизьк, вул. Чкалова, буд. 22, кв. 1, 
викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області як відповідач по цивільній справі № 227/2718/17 за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Аксьонової Лідії Воло-
димирівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 19.10.2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У 
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Тальнівський районний суд Черкаської області повторно викликає як від-
повідача Стежкову Наталію Іванівну, 10.03.1983 року народження у судове за-
сідання по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Стежкової Наталії Іванівни про стягнення забор-
гованості, яке призначене на 19.10.2017 р. о 08 год. 55 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Соборна, 42, під головуванням  
судді Дьяченка Д. О.

У разі неявки відповідача в судове засідання дане оголошення вважається 
належним повідомленням і по справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про неявку та її причину.

Оголошення  
про затвердження умов реалізації 911 одиниць майна (активів) банку шляхом 

безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 

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

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

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

Дати проведення безпосереднього продажу 
юридичній чи фізичній особі:

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

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

http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/

Контактний телефон (044) 500-00-18

9.2 Решта витрат, крім паливної складової 193,37
10 Паливна складова, % 81,42
11 Решта витрат, крім паливної складової, % 18,58
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 258719,32
13 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 3  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 05.10.2017 № 1203

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 35762,59 138,23

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 10203,46 39,44
1.1.1 витрати на електроенергію 8415,98 32,53
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 107,89 0,42
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1679,60 6,49
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 16065,79 62,10
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 9493,33 36,69

1.3.1 амортизаційні відрахування 1148,65 4,44
1.3.2 інші прямі витрати 8344,68 32,25
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.4.2 інші витрати 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
2.2 інші витрати 0,00 0,00
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 35762,59 138,23
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 35762,59 138,23
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал 138,23

10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: 258719,32
10.1 теплової енергії інших власників 0,00
10.2 теплової енергії власним споживачам 258719,32
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 4  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 05.10.2017 № 1203

Структура тарифу на постачання теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників 
Для потреб населення

тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1351,00 5,22

1.1 прямі матеріальні витрати 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 818,37 3,16
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 532,63 2,06

1.3.1 амортизаційні відрахування 86,43 0,33
1.3.2 інші прямі витрати 446,20 1,73
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.4.2 інші витрати 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
2.2 інші витрати 0,00 0,00
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 1351,00 5,22
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом 1351,00 5,22
9 Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал 5,22

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 258719,32
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
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оголошення

Київський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65080, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Варненська, 3-б) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
18.10.2017 о 14:45 до Леонтьєва (Романюк) Валерія Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 65114, Одесь-
ка обл., м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 44, кв. 19) 
справа № 520/7691/17, суддя Луняченко В. О.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 20 жовтня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Кірічен-
ка Анатолія Вікторовича, зареєстрованого за адресою: 
Запорізька область, Чернігівський район, с. Н-Полтавка, 
вул. Шевченка, 63 як відповідача по цивільній справі  
№ 329/762/17 за позовом ТОВ «НЬЮ ФАЙНЕС СЕРВІС» 
до Кіріченка Анатолія Вікторовича про стягнення боргу 
за кредитним договором. У разі неявки на вказане судо-
ве засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя Н. М. Пода

Першотравенський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52037, Дніпропетровська обл., м. Першо-
травенськ, вул. Леніна, 16) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться 17.10.2017 об 11:30 до 
Овсянніков Іван Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 52803, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. 
Дзержинського, буд. 6, кв. 27) справа № 186/1147/17, суддя  
Янжула С. А.

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

TOB « МАНІК - ЕКСПРЕС» 

(Код ЄДРПОУ 37294040)

повідомляє про проведення 13 листопада 2017 року 

о 13 годині 00 хвилин за місцевим часом 

позачергових загальних зборів учасників 

Товариства. Збори проводитимуться за адресою: 

Україна, 93100, Луганська обл., 

м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 49.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  18.10.2017 о 13:15 до Гончаров Сергій Григо-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 39801, Полтавська 
обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 23, кв. 37) справа  
№ 534/1424/17, суддя Солоха О. В.

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

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
від 19.07.2013 р. № 841, а саме: квартира, 
яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 

бул. Шахтобудівельників, буд. 1, кв. 1, номер бланка 
САЕ 893449, видане Управлінням комунальних 
ресурсів Донецької міської ради, заступником 
начальника управління Г. В. Богуш, свідоцтво 
видане згідно з розпорядженням Управління 

комунальних ресурсів від 19.07.2013 р., № 841, 
на ім’я Куліков Іван Іванович, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 
13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться   18.10.2017 о 08:15 до Казаков Володимир Олексійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84463, Донецька обл., 
Лиманський р-н, с. Закітне, вул. Вавілова, буд. 40) справа  
№ 236/2688/17, суддя Шаньшина М. В.

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про захист ділової репутації та заборону по-
ширення недостовірної інформації ТОВ «СЄО СОЛЮШН» до:

Відповідач Іщенко Максим Федорович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ма-
линича, буд. 45, кв. 78, викликається 17 жовтня 2017 року о 
13 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Первомайський міськрайонний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 64100, Харківська обл., м. Первомайський, вул. 
Леніна, 16) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  19.10.2017 об 11:20 до Мандрика Вікторія 
Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 64102, Харків-
ська обл., м. Первомайський, вул. Кільцева, буд. 2, кв. 15) 
справа № 632/934/17, суддя Кочнєв О. В.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як 
відповідача Чернова Сергія Олександровича у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») про 
стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Ленкоран-
ська, буд. 13-А, кв. 45, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 20 жовтня 2017 р. о 14.00 
год. (резервна дата на 27 жовтня 2017 року о 14.00 год.) за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Олександрівський районний суд Донецької обл. (адреса 
суду: 84000, Донецька обл., смт. Олександрівка, вул. Шкіль-
на, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  18.10.2017 о 10:00 до Молчанов Олександр Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84000, Доне-
цька обл., смт Олександрівка, вул. Першотравнева, буд. 43) 
справа № 240/524/17, суддя Шинкаренко А. І.

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

Великолепетиський районний суд Херсонської об-
ласті викликає як відповідача Сенюк Андрія Ігорови-
ча, 09.07.1987 року народження, у судове засідання під 
головуванням судді Гапоненка Р. В. у цивільній справі  
№ 649/747/17 за позовом Державної екологічної інспек-
ції у Херсонській області до Сенюк Андрія Ігоровича про 
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням Лісово-
го кодексу України, що відбудеться 18.10.2017 року об 
11.00 год. Адреса суду: Херсонська область, Великоле-
петиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7а. 
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа бу-
де розглянута за його відсутності на підставі наявних у 
справі доказів.

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

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса 
суду: 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Петров-
ського, буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

19.10.2017 о 09:00 до Проскурня Алла Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, просп. Наддніпрянський, буд. 1в, кв. 92) справа  
№ 209/2017/17, суддя Багбая Є. Д.

20.10.2017 об 11:00 до Шевченко Ігор Маратович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51600, Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 22, кв. 101) справа  
№ 209/1933/17, суддя Маслов Д. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Великолепетиський районний суд Херсонської обл. (адреса 
суду: 74500, Херсонська обл., смт. Велика Лепетиха, вул. Чка-
лова, 7-А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

19.10.2017 о 09:30 до Мартинова Тетяна Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74531, Херсонська обл., Велико-
лепетиський р-н, с. Рубанівка) справа № 649/680/17, суддя  
Гапоненко Р. В.

19.10.2017 о 10:00 до Глєбушева Оксана Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74531, Херсонська обл., Велико-
лепетиський р-н, с. Рубанівка, вул. Чапаєва, буд. 15) справа  
№ 649/681/17, суддя Гапоненко Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Новокаховський міський суд Херсонської обл. (адреса суду: 
74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 10:00 до Коршун Альона Вікторівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 74900, Херсонська обл., м. Нова Ка-
ховка, вул. М. Букіна, буд. 52, кв. 26) справа № 661/1060/17,  
суддя Матвєєва Н. В.

20.10.2017 о 13:00 до Умеров Сергій Леонідович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 74991, Херсонська обл.,  Новокаховський 
р-н, с.Райське, вул. Мічуріна, буд. 2А) справа № 661/2821/17, 
суддя Матвєєва Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Олевський районний суд Житомирської 
обл. (адреса суду: 11000, Житомирська обл., 
м.Олевськ, вул. Володимирська, 7) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  19.10.2017 о 12:30 до 
Мосюковська Олена Сергіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 11001, Житомирська обл.,  
м. Олевськ, вул. Промислова, буд. 20) справа  
№ 287/253/17-ц, суддя Волощук В. В.

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

Апеляційний суд міста Києва викликає Соболєву Катери-
ну Анатоліївну, відомою адресою якої є: 02156, м. Київ, вул. 
Братиславська, 22, кв. 9, у судове засідання, як відповідача 
в справі за позовом Пащенка Максима Михайловича до Со-
болєвої Катерини Анатоліївни, Товариства з обмеженою від-
повідальністю «СПЕЦАВТОГРУП», Кравчука Юрія Васильови-
ча, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД», Територіальний сервісний центр (ТСЦ) 
Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській облас-
ті м. Дубно (Центр ДАІ 5602), про визнання правочинів недій-
сними, витребування з володіння, визнання права власності, 
в якій оголошено перерву розглядом на 10 годину 45 хвилин 
18 жовтня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ,  
вул. Солом’янська, 2а.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду або 

неповідомлення про причини неявки, справу буде розгляну-
то у вашу відсутність на підставі наявних в справі даних та 
доказів.

Суддя Слюсар Т. А.

Великоновосілківський районний суд Донецької 
області, в зв’язку з розглядом цивільної справи за 
позовом Ігнатової Інни Володимирівни до Ігнато-
ва Олексія Володимировича про стягнення алімен-
тів, повідомляє, що судове засідання призначено на 
17.10.2017 р. на 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька область, Великоновосілківський 
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21,  
суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Ігнатова Олексія Во-
лодимировича, останнє відоме місце проживання 
якого: вул. Артема, б. 79, смт Велика Новосілка, Ве-
ликоновосілківського району, Донецької області.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо-
відача в судове засідання справа буде розглянута за 
його відсутності.

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

19.10.2017 о 09:30 до Михайлов Павло Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71240, Запорізька обл., Черні-
гівський р-н, c. Богданівка, вул. Трудова, буд. 51) справа  
№ 329/717/17, суддя Пода Н. М.

19.10.2017 о 09:30 до Малий Владислав Дмитрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71240, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, с. Богданівка, вул. Миру, буд. 58) справа 
№ 329/651/17, суддя Пода Н. М.

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

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

18.10.2017 о 09:30 до Рак Катерина Сергіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 85043, Донецька обл., Добропіль-
ський р-н, м. Білицьке, вул. Радянська, буд. 42, кв. 36) спра-
ва № 227/1884/17, суддя Хоменко Д. Є.

15.11.2017 о 09:15 до Іванова Наталія Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85061, Донецька обл. До-
бропільський р-н, с. Вірівка, вул. 50 Років Жовтня, буд. 9) 
справа № 227/2371/17, суддя Тимофєєва Г. Л.

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

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Дере-
венцову Єлизавету Михайлівну у цивільній справі  
№ 433/1689/17 за клопотанням Кантемирівського ра-
йонного суду Воронезької області про визнання і до-
звіл примусового виконання на території України рі-
шення Кантемирівського районного суду Воронезь-
кої області Російської Федерації в частині стягнення 
державного мита з Деревенцової Єлизавети Михай-
лівни та пропонує відповідачу у місячний строк по-
дати наявні заперечення проти поданого клопотання.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня 2017 ро-
ку о 14.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке, Луганської області.

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

Суддя Суський О. І.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Хмельової О. В. до 
Хмельова А. І., третя особа: Управління служби у спра-
вах дітей Департаменту праці та соціальної політи-
ки Слов’янської міської ради, Орган опіки і піклуван-
ня Слов’янської міської ради про позбавлення батьків-
ських прав.

Відповідач по справі Хмельов Анатолій Іванович, що 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Раскова, б. 9, викликається на 08.30 годину 18 жов-
тня 2017 року до суду для участі у розгляді справи по 
суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Зеленського Сергія Во-
лодимировича, відоме місце проживання: м. Каді-
ївка (Стаханов), вул. Трамвайна, 90/2 та Єгориче-
ву Тетяну Анатоліївну, відоме місце проживання:  
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Карбишева, 12/237, у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Зеленського Сергія Володимировича, Єго-
ричевої Тетяни Анатоліївни про стягнення боргу за 
кредитним договором, яке відбудеться 20 жовтня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказа-
не судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Косінова Дмитра Петро-
вича, Косінову Ганну Василівну, відоме місце прожи-
вання: м. Кадіївка (Стаханов), вул. 60 років Жовтня, 
7/65, та Косінову Надію Борисівну, відоме місце про-
живання: м. Кадіївка (Стаханов), вул. 25 поселення, 
26, у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Косінова Дмитра Петровича, Косіно-
вої Ганни Василівни, Косінової Надії Борисівни про 
стягнення боргу за кредитним договором, яке відбу-
деться 20 жовтня 2017 року о 10 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 75600, Херсонська обл., м. Гола При-
стань, вул. Горького, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

19.10.2017 о 09:15 до Алексієнко Юлія Генріхівна (останнє відоме місце реєстрації: 75600, Херсонська 
обл., м. Гола Пристань, пров. Лесі Українки, буд. 6/3) справа № 654/2274/17, суддя Ширінська О. Х.

17.10.2017 о 09:00 до Чакла Олег Ігорович (останнє відоме місце реєстрації: 75600, Херсонська обл.,  
м. Гола Пристань, вул. Тавричеська, буд. 11) справа № 654/2275/17, суддя Ширінська О. Х.

02.11.2017 о 09:00 до Сомкін Олександр Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 75602, Херсонська 
обл., м. Гола Пристань, вул. Горького, буд.15) справа № 654/2466/17, суддя Охтень А. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Бескоровайного Віктора Миколайови-
ча, відоме місце проживання: м. Кадіївка (Стаханов), вул. 
Л. Чайкіної, 17/58, у судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Бескоровайного Віктора Миколайовича про стяг-
нення боргу за кредитним договором, яке відбудеться 20 
жовтня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Суворовський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65003, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 68) 
викликає відповідача за позовом ПАТ «Акцентбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  19.10.2017 о 09:40 до Дровніченко Андрій Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса,  
вул. Хутірська, буд. 33б) справа № 523/13794/16-ц, суддя  
Середа І. В.

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

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

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
Q82442b21532 Право вимоги за договором кредитної лінії від 19.06.2007 №1906/29
Q82442b21533 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії  

від 25.09.2008 №2509/45
Q82542b21534 Право вимоги за договором кредитної лінії від 27.07.2007 №08-0035 
Q82542b21535 Право вимоги за договором кредитної лінії від 05.06.2006 №046/06

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) – 23.10.2017
(аукціону)/електронного аукціону   Другі відкриті торги (аукціон) – 06.11.2017
    Треті відкриті торги (аукціон) – 20.11.2017
              Четверті відкриті торги (аукціон) – 04.12.2017 
        П’яті відкриті  торги (аукціон) – 18.12.2017
                                                        Шості відкриті  торги (аукціон) – 02.01.2018
                                                                   Сьомі відкриті  торги (аукціон) – 17.01.2018
                                           Восьмі відкриті  торги (аукціон) – 31.01.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих  www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону   (аукціону)/електронного  
                 аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті    
                                                            www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота    http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Гуляйпільський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 70200, 
Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 33) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 20.10.2017 об 11:00 до Мінака Ольга Та-
расівна (останнє відоме місце реєстрації: 70232, Запорізька обл., Гуляй-
пільський р-н, с. Комсомольське, пров. Гагаріна, буд. 2, кв. 1) справа  
№ 315/1031/17, суддя Телегуз С. М.

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

Монастирищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Леніна, 98) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться   20.10.2017 о 08:30 до Гармашов Сер-
гій Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 19114, Черкаська обл., 
Монастирищенський р-н, смт. Цибулів, вул. Дзигунського, буд. 30) спра-
ва № 702/783/17, суддя Мазай Н. В.

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

Новокаховський міський суд Херсонської обл. (адреса суду: 74900, 
Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться  20.10.2017 о 15:00 до Бондар Оле-
на Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 74991, Херсонська обл., 
м. Нова Каховка, Райське, вул. Жовтнева, буд. 5) справа № 661/2825/17,  
суддя Матвєєва Н. В.

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

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська (адреса суду: 51909, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції, 64) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться  20.10.2017 о 09:20 до Ба-
бич Анатолій Тихонович (останнє відоме місце реєстрації: 51911, Дні-
пропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Бєсєдова, буд. 31, кв. 5) справа  
№ 207/2361/17, суддя Юрченко І. М.

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: Q80517b21181

Короткий опис активів (майна) в лоті:  Права вимоги за кредитними договорами  
та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

24.10.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/156657 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Потапенку Олександру Володимировичу, 26.01.1962 

р. н, який зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Щетиніна, буд. 40, кв. 15, на підставі ст. ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 17 жовтня 2017 року в період часу 
з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 1-го 
управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до слід-
чого Ліпари Дениса Романовича, за адресою: Донецька обл., м. Марі-
уполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, а також вручення обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування по криміналь-
ному провадженню № 22017050000000159, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 06 березня 2017 року, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, як підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Коваленко Володимир Борисович, 13.03.1969 року народження, 
громадянин України, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. 
Купріна, 1, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
17 жовтня 2017 року та 18 жовтня 2017 року, в період часу з 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв. до каб. 306 слідчого відділу 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, до слідчого Легкого Павла Геннадійовича, за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для отриман-
ня повідомлення про зміну підозри, ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№12015050000000985 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик 
або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК Укра-
їни. 

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

20.10.2017 о 09:00 до Закарлюка Тетяна Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 70200, Запорізька обл.,  
м. Гуляйполе, вул. Дачна, буд. 66) справа № 315/1028/17, 
суддя Телегуз С. М.

20.10.2017 о 09:15 до Петренко Олександр Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70220, Запорізька обл., 
Гуляйпільський р-н, с. Воздвижівка, вул. Чапаєва, буд. 43) 
справа № 315/1035/17, суддя Телегуз С. М.

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

Новомиргородський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 
вул. Леніна, 157) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 09:30 до Литвиненко Василь Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 26012, Кіровоградська 
обл., Новомиргородський р-н, с. Листопадове, вул. Моло-
діжна, буд. 1) справа № 395/965/17, суддя Забуранний Р. А.

17.10.2017 о 09:45 до Жадько Віталій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 26000, Кіровоградська 
обл., м. Новомиргород, вул. Нижевигіна, буд. 56, кв. 3) спра-
ва № 395/962/17, суддя Забуранний Р. А.

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

Богуславський районний суд Київської обл (адреса суду: 
09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка, 29-а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.10.2017 о 12:30 до Вдовиченко Оксана Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 09701, Київська обл.,  
м. Богуслав, вул. Івана Франка, буд. 31) справа № 358/1247/17, 
суддя Тітов М. Б.

18.10.2017 о 12:00 до Хоменко Микола Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09710, Київська обл., Бо-
гуславський р-н, с. Саварка) справа № 358/1249/17, суддя  
Тітов М. Б.

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

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 
19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Чапаєва, 8) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 08:30 до Гусаченко Леонід Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19250, Черкаська обл., 
Жашківський р-н, с. Острожани, вул. Озірна, буд. 6) справа 
№ 693/408/17, суддя Шимчик Р. В.

19.10.2017 о 10:00 до Сандуленко Анжела Григорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 19201, Черкаська обл.,  
м. Жашків, вул. Філатова, буд. 25) справа № 693/466/17,  
суддя Орєхов О. І.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ,  
вул. Артема, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 09:10 до Коваленко Наталя Романів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 63842, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, с. Берестове, вул. Садова, 
буд. 12) справа № 219/7346/17, суддя Брежнев О. А.

17.10.2017 об 11:15 до Козаков Віталій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 84545, До-
нецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Чер-
няховського, буд. 8) справа № 219/2435/17, суддя  
Дубовик Р. Є.

20.10.2017 о 15:00 до Соловйова Ольга Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84505, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Поповича, буд. 12) спра-
ва № 219/8676/17, суддя Медінцева Н. М.

27.10.2017 об 11:20 до Лаврієнко Микола Мико-
лайович (останнє відоме місце реєстрації: 84501, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Сількоровська, буд. 180) 
справа № 219/8617/17, суддя Радченко Л. А.

20.10.2017 о 15:00 до Корнієнко Надія Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84580, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, смт Луганське, вул. Горького, 
буд. 7) справа № 219/8673/17, суддя Медінцева Н. М.

20.10.2017 о 15:00 до Амеліна Валентина Коно-
феївна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Гаршина, буд. 3) справа  
№ 219/8708/17, суддя Медінцева Н. М.

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

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

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

27.10.2017 о 08:30 до Андрюшкін Анатолій Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
52103, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Піонерська, буд. 76) справа № 190/895/17, суддя  
Легкошерст Ю. В.

26.10.2017 об 11:00 до Головач Олексій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дні-
пропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Степна, буд. 
11) справа № 190/956/17, суддя Легкошерст Ю. В.

26.10.2017 о 08:30 до Дубницька Людмила Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 52103, Дніпро-
петровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченка, буд. 
103) справа № 190/968/17, суддя Легкошерст Ю. В.

26.10.2017 о 08:10 до Терещенко Дмитро  
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. 
Мірошниченка, буд. 10) справа № 190/967/17, суддя  
Легкошерст Ю. В.

19.10.2017 о 09:00 до Косян Асмік Багдасарівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52103, Дніпропетров-
ська обл., м. П’ятихатки, вул. Саксаганського,  буд. 118) 
справа № 190/1064/17, суддя Легкошерст Ю. В.

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

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

Високопільський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74000, Херсонська обл., смт Високопілля, 
вул. Червоноармійська,104) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

17.10.2017 о 15:00 до Жирок Олександр Ігорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74022, Херсонська 
обл., Високопільський р-н, с. Архангельське, вул. Кіро-
ва, буд. 53) справа № 652/423/17, суддя Дригваль В. М.

17.10.2017 о 15:30 до Пехнік Микола Станіславович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74020, Херсонська 
обл., Високопільський р-н, с. Іванівка, вул. Перемоги, 
буд. 52) справа № 652/439/17, суддя Дригваль В. М.

30.10.2017 о 15:00 до Панько Людмила Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 74022, Херсонська обл., 
Високопільський р-н, с. Архангельське, вул. Котовського, 
буд. 36) справа № 652/425/17, суддя Дригваль В. М.

19.10.2017 о 15:00 до Макаренко Маргарита Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 74000, Херсон-
ська обл., м. Високопілля, вул. Робоча, буд. 10) справа  
№ 652/342/17, суддя Дригваль В. М.

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

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, власник (користувач) земельної ді-
лянки площею 0,3819 га, розташованої вул. Миколи 
Шепелєва, 3, у Солом’янському р-ні м. Києва, заре-
єстрованої в базі даних міського земельного када-
стру з обліковим № 69:255:009, відповідно до На-
казу Державного комітету України із земельних ре-
сурсів від 18 травня 2010 року № 376 «Про затвер-
дження Інструкції про встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
їх закріплення межовими знаками», зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. 
за № 391/17686, повідомляє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «КИСНЕВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 
00202985, місцезнаходження: 03061, м. Київ, про-
спект Відрадний, будинок 93/2) про те, що 27 жовтня 
2017 року об 11 год. 00 хв. будуть проведені роботи 
із закріплення межових знаків меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Миколи 
Шепелєва, 3, у Солом’янському р-ні м. Києва, зареє-
строваної в базі даних міського земельного кадастру 
з обліковим № 69:255:009.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 114) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 19.10.2017 о 09:30 до Зубак Ніна Ге-
оргіївна (останнє відоме місце реєстрації: 52153, Дніпропе-
тровська обл., П’ятихатський р-н, с. Саївка, вул. Леніна, буд. 
43) справа № 190/1038/17, суддя Легкошерст Ю. В.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Банко-
ва, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  19.10.2017 о 09:40 до Скопенко Артем Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 85004, Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Черняховського, буд. 30) справа  
№ 227/1889/17, суддя Хоменко Д. Є.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся   17.10.2017 о 09:30 до Аврусевич Володимир Михайло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Піонерська, буд. 16) справа № 229/3409/17, 
суддя Гонтар А. Л.

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

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

Рубіжанський міський суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 93010, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Миру, 34) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
20.10.2017 о 12:30 до Гришина Оксана Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 93012, Луганська обл., м. Рубіж-
не, пр. Московський, буд. 26, кв. 69) справа № 425/2034/17, 
суддя Коваленко Д. С.

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

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55400, Миколаївська обл., смт Брат-
ське, вул. Вороніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться   18.10.2017 о 13:30 до Гросу Людмила Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 55400, Миколаївська обл., смт Братське, вул. Набережна, буд. 22) 
справа № 471/560/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55200, Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, вул. К. Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   18.10.2017 об 11:00 до Завтонов Ар-
тем Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 55201, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. Чкалова, буд. 74-А) справа № 484/3064/17, суддя Паньков Д. А.

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

Втрачене свідоцтво 

про право на спадщину за законом, 

серія ВТЕ № 678856, видане 11-ю 

держнотконторою м. Харкова 

06.12.2013 р. за реєстровим номером  

6-604, вважати недійсним.
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оголошення

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальне провадження № 554/2709/17 (провадження  
№ 1-кп/234/558/17) за обвинуваченням відносно Теряєвої 
Ольги Олегівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Викликається  обвинувачена Теряєва Ольга Олегівна, 
21.11.1994 року народження, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Суворова, буд.  
№ 15, кв. 39/1, проживала у буд. № 5 в кв. № 20 по вул. Цен-
тральній у м. Краматорську Донецької області, на 17 жовтня 
2017 року о 14.00 годині для участі у підготовчому засіданні, 
яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 18. 

Суддя Карпенко О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Ілляшевич Світ-
лани Олександрівни до Ілляшевича Дмитра Валерійовича 
про розірвання шлюбу. Відповідач у справі Ілляшевич Дми-
тро Валерійович, 21.05.1973 р.н., останнє відоме місце реє-
страції: Донецька область, м. Макіївка, вул. Бестужева, буд. 
5, кв. 49, викликається до суду на 18 жовтня 2017 року о 
08 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді спра-
ви 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

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Комісаренко Сергія Володимировича, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимиро-
вич викликається на 17 жовтня 2017 року на 11.00 
годину, на 24 жовтня 2017 року на 10.30 годину, на 
31 жовтня 2017 року на 09.00 годину до Орджонікі-
дзевського районного суду міста Маріуполя Доне-
цької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 761/34991/16-к за обвинувачен-
ням Устінова Федора Вікторовича, у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України, який проживає за адресою: Російська Федерація, 
Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторо-
вича у підготовче судове засідання на 18 жовтня 2017 року 
о 14 годині 30 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.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу № 233/3584/17 за позовом Горяєвої 
Вікторії Василівни до Горяєва Романа Володимировича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач у справі Горяєв Роман Володимирович, 22.06.1977 
року народження, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макі-
ївка Донецької області, вул. Вольського, буд. 13, викликається до 
суду на 20 жовтня 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідачку Стародуб Ніну Федорівну, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Постишева, 13, по справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Стародуб Ніни Федо-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, в судове засідання, яке відбудеться 20 жов-
тня 2017 р. об 11.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. 
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме 
справу у відсутності відповідача за наявними у спра-
ві доказами. 

Суддя Т. Л. Панова

Краматорський міський суд Донецької області роз-
глядає кримінальне провадження № 234/19177/15-к 
(провадження № 1-кп/234/439/17) за обвинувачен-
ням відносно Лакомова Дмитра Вікторовича, за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Викликається обвинувачений: Лакомов Дмитро 
Вікторович, 13.03.1977 року народження, який заре-
єстрований у квартирі 23 будинку 56 по вул. Леніна у 
м. Макіївка Донецької області, 19 жовтня 2017 року о 
14.00 годині для участі у судовому засіданні, яке від-
будеться в приміщенні Краматорського міського су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. №  18.

Суддя Карпенко О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кострубицький 
Олексій Олександрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Роздольна 28/126, викликається 
до суду на 14.30 год. 17 жовтня 2017 року (корп. № 2, каб.  
№ 18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
за позовом Маштакової Людмили Вікторівни до Маштакова Олек-
сія Олександровича, за участю третьої особи: Служба у справах дітей 
Слов’янської міської ради про визначення місця проживання дитини.

Відповідач Маштаков Олексій Олександрович, останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, вул. Гречки, буд. 46, 
викликається 18 жовтня 2017 року о 13 год. 30 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро 
України (МТСБУ) інформує про те, що з 03 жовтня 2017 ро-
ку Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРА-
ХОВИЙ СОЮЗ» втратило статус асоційованого члена МТСБУ.

ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» втратило 
право укладати договори обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників наземних транспорт-
них засобів та зобов’язане виконати свої зобов’язання згідно 
з укладеними ним договорами.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бе-
лика Дмитра Анатолійовича, 17.10.1969 року народження, який заре-
єстрований по вул. Рози Люксембург, 74 в м. Севастополь, АР Крим, 
в підготовче судове засідання за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні № 22017011000000009 за ч. 1 ст. 111 КК України 
на 10.00 годину 26 жовтня 2017 року в приміщенні суду на пр. Мая-
ковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням судді Бабай-
лової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт, або інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвину-
ваченого в суд дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судо-
вого провадження.

Втрачену печатку 

ОСББ «Темп-13» старого 

зразка вважати недійсною. 

З 04.10.2017 р. діє нова 

печатка з захисним колом  

з написом «Україна», 

основний напис «ТЕМП-13» 

виконаний з нахилом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області відпо-
відно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликає обвинува-
ченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 06.08.1975 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 368 КК України, для проведення судового розгля-
ду у кримінальному провадженні № 12014110000000304, який 
відбудеться о 10 годині 00 хвилин 23.10.2017 в приміщенні су-
ду за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київська об-
ласть, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н. В.). Відповідно до ви-
мог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Срібнянський районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 17300, Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Лені-
на, 43) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 19.10.2017 о 09:00 до Завгород-
ній Григорій Борисович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 17320, Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Олек-
сенці, вул. Перемоги, буд. 13) справа № 746/379/17,  
суддя Цигура Н. А.

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

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22016050000000169 від 23.08.2016 року (єд. унік.  
№ 243/4925/16-к провадження № 1-кп/243/712/2017) за об-
винуваченням Смірнової Євгенії Павлівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч 1. ст. 2583 КК 
України.

Обвинувачена Смірнова Євгенія Павлівна, 03.11.1977 
р.н., уродженка м. Макіївки Донецької області, яка заре-
єстрована за адресою: м Донецьк, вул. Калузька, буд. 30,  
кв. 63, викликається в судові засідання по справі, призначе-
ні на 19.10.2017 року о 14.15 год., 25.10.2017 року о 09.15 
год., 31.10.2017 року о 09.00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідоми-
ти суду про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за її відсутності.

Суддя І. М. Мінаєв

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Марі-
уполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна 
справа позовом Харакоз (Мельник) Оксани Вікторів-
ни до Харакоз Віталія Миколайовича про стягнення 
гонорару та додаткових витрат адвоката.

Відповідач Харакоз Віталій Миколайович, заре-
єстрований за адресою: 85500, Донецька область, 
Великоновосілківський район, смт Велика Новосіл-
ка, пров. Кузнєчий, буд. 43, викликається для учас-
ті у розгляді справи, який відбудеться 19 жовтня 
2017року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 24.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя (адреса 
суду: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 231) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

20.10.2017 об 11:00 до Шпригіна Тетяна Мико-
лаівна (останнє відоме місце реєстрації: 87503, До-
нецька обл., м. Маріуполь, сел. Сартана, вул. Че-
люскінців, буд. 129) справа № 264/3778/17, суддя  
Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 об 11:30 до Харапуд Наталія Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87512, Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Білоруська, буд. 21) справа 
№ 264/3780/17, суддя Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 о 09:55 до Білогурова Людмила Ана-
толіївна (останнє відоме місце реєстрації: 87501, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Покришкіна, 
буд. 13, гурт., кв. 8) справа № 264/3786/17-ц, суддя  
Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 об 11:20 до Мось Віктор Едуардо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85772, Доне-
цька обл., м. Маріуполь, вул. Покришкіна, буд. 13,  
гурт. кв. 8) справа № 264/3766/17, суддя Мирошни-
ченко Ю. М.

20.10.2017 о 10:15 до Снурникова Наталія 
Львівна (останнє відоме місце реєстрації: 87501,  
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металур-
гів, буд. 40, кв. 33) справа № 264/3774/17-ц, суддя  
Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 об 11:20 до Каширіна Тетяна Андрі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 87594, До-
нецька обл., м. Маріуполь, смт. Талаківка, пров. 
Боженка, буд. 13) справа № 264/3763/17, суддя  
Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 о 10:00 до Ковальов Олексій Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 87513, До-
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Армійська, буд. 26) 
справа № 264/3775/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 о 10:40 до Яковлєва Людмила Ми-
колаївна (останнє відоме місце реєстрації: 87500,  
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Карпинського, 
буд. 84, гурт., кв. 3) справа № 264/3772/17, суддя  
Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 о 10:05 до Екзархо Валентина Євгенів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 87551, Донецька 
обл., м. Маріуполь, пров. Космічний, буд. 28) справа 
№ 264/3789/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

20.10.2017 о 12:20 до Сіренко Марія Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87514, Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Гранітна, буд. 144, кв. 144) 
справа № 264/3810/17, суддя Мирошниченко Ю. М.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Янукович Віктор Федорович, 1950 р.н.

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 17 жовтня 2017 року об 11 год. 30 
хв. в каб. № 307 управління з розслідування злочинів, 
вчинених злочинними організаціями, Генеральної про-
куратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, тел. 200-70-04, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000416 від 21.05.2014, зокрема, для до-
питу як підозрюваного.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 

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

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

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139 КПК України. Наслідки неприбуття  

на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потер-

пілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної пла-
ти – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий не-
суть відповідальність, встановлену законом.

Права і обов’язки підозрюваного визначені частина-
ми 3 та 7 статті 42 КПК України.
Заступник начальника другого  
слідчого відділу управління  
з розслідування злочинів,
вчинених злочинними  
організаціями,
Генеральної  
прокуратури України
старший радник юстиції             Я. Ущапівський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Захарченко Віталій Юрійович, 1963 р.н.

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 17 жовтня 2017 року о 09 год. 30 
хв. в каб. № 307 управління з розслідування злочинів, 
вчинених злочинними організаціями, Генеральної про-
куратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, тел. 200-70-04, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000416 від 21.05.2014, зокрема, для до-
питу як підозрюваного.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 

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

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

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139 КПК України. Наслідки неприбуття  

на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потер-

пілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної пла-
ти – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий не-
суть відповідальність, встановлену законом.

Права і обов’язки підозрюваного визначені частина-
ми 3 та 7 статті 42 КПК України.
Заступник начальника другого  
слідчого відділу управління  
з розслідування злочинів,
вчинених злочинними  
організаціями,
Генеральної  
прокуратури України
старший радник юстиції             Я. Ущапівський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Коряк Валерій Володимирович, 1963 р.н.

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 17 жовтня 2017 року о 10 год. 30 
хв. в каб. № 307 управління з розслідування злочинів, 
вчинених злочинними організаціями, Генеральної про-
куратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисогліб-
ська, 18, тел. 200-70-04, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000416 від 21.05.2014, зокрема, для до-
питу як підозрюваного.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім›ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об›єктивно унеможливлюють 

з›явлення особи на виклик.
Стаття 139 КПК України. Наслідки неприбуття  

на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потер-

пілий, цивільний відповідач, який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення 
у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної пла-
ти – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий не-
суть відповідальність, встановлену законом.

Права і обов’язки підозрюваного визначені частина-
ми 3 та 7 статті 42 КПК України.
Заступник начальника другого  
слідчого відділу управління  
з розслідування злочинів,
вчинених злочинними  
організаціями,
Генеральної  
прокуратури України
старший радник юстиції             Я. Ущапівський
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оголошення

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Кукурекіна Костянтина Васильовича, 
09.04.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Леніна, 
31), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24 жовтня 2017 року о 10 год. 30 хв. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

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

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Романову Любов Владисла-
вівну, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 
року о 10.30 годині, в приміщенні Оболонсько-
го районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвину-
ваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 07 вересня 2017 року справу було призна-
чено до судового розгляду на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого 
Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке проводиться в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є.О., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 
37, викликається 18 жовтня 2017 р. о 16 годині 00 хвилин до 
суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

Недоступ Дмитро Миколайович, 05.08.1982 р.н., 
який проживає за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Шуйська, 4/139 в порядку ч. 8  
ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни, викликається 20.10.2017 р. о 09.00 год. до Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (адреса розташування: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20; зал № 15) для учас-
ті в підготовчому судовому засіданні в стату-
сі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 12015050000000688 від 10.08.2015 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування пові-
стки про виклик обвинувачений вважається належ-
ним чином повідомлений з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Корнєєва І. В.,  
Бородавка К. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кри-
мінальне провадження № 22015060000000004 (справа  
№ 1-кп/243/578/2017) за обвинуваченням Єфімова Тараса 
Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачено-
го Єфімова Тараса Олеговича у судове засідання, яке відбу-
деться 18 жовтня 2017 року о 15.00 год. у залі судового за-
сідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викли-
ком у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд при-
значає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постано-
вити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Семеніва Миколу Володимировича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Іллінці, вул. Радян-
ська, буд. 43, Вінницької області, в судове засідання 
як відповідача по цивільній справі № 131/819/17 за 
позовом Мельник Людмили Олександрівни до Вели-
кої Євгенії Василівни, Семеніва Миколи Володимиро-
вича, третя особа, що не заявляє самостійних вимог, 
Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій 
області про визнання недійсними державних актів на 
право власності на земельну ділянку.

Судове засідання призначено на 14 год. 00 хв 06 
листопада 2017 року в залі засідань Іллінецького ра-
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іллін-
ці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування 
та  місцезнахо-

дження
об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на пло-

ща, 
кв.м.

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн

Максимально 
можливий строк 

оренди

Мета вико-
ристання Інші умови

1
Національна 

академія наук 
України

Інститут хімії  
поверхні  

ім. О. О. Чуйка  
НАН України  

м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17

тел. 422-96-89

Частина приміщен-
ня лабораторного 

корпусу № 2
10306441 50.0 10000,00 01.10.2017 р. по 

31.09.2020 р. виробництво

1. Відшкодування  
витрат на утриман-
ня орендованого 

приміщення.
2. Відшкодуван-
ня витрат на ого-
лошення у місце-

вій пресі

2
Частина  примі-

щення лаборатор-
ного  корпусу № 1

10306394 26.3 7908.75 01.10.2017 р. по 
31.09.2020 р.

Стоматологіч-
ний кабінет

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E-mail: iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-89.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О.В.Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 233/2982/17 за обвину-
ваченням Федяніна Максима Сергійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 12, кв. 175.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області від 27 липня 2017 року роз-
гляд кримінального провадження за обвинуваченням 
Федяніна Максима Сергійовича проводиться в порядку 
спеціального судового провадження (in absentia) за від-
сутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області від 09 серпня 2017 року по криміналь-
ному провадженню відносно Федяніна Максима Сергійо-
вича, обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України бу-
ло проведено підготовче судове засідання та призначе-
но кримінальне провадження до судового розгляду на 18 
серпня 2017 року.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сер-
гійовича у підготовче судове засідання на 20 жовтня 
2017 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Гордєєва Олега Костянтиновича, 04.11.1968 ро-
ку народження, який проживає по вул. Дзержинського, 6 
кв. 1 в с. Кіровське, АР Крим, в підготовче судове засідан-
ня за обвинувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 420150000000000584 за ч. 1 ст. 111 КК України на 
10.30 годину 26 жовтня 2017 року в приміщенні суду на 
пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під голову-
ванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд 
дане оголошення вважається належним повідомленням 
і розгляд справи можливий за процедурою спеціального 
судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Бабенка Геннадія Олександровича, 24.06.1950 р.н, 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. 1-ї кінної, 17-Б, кв. 18) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 24.10.2017 року о 13.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, що посвідчує особу.

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

Суддя Л. А. Сизова

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Паніну Павліну Євгенівну, 26.01.1972 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. К. Маркса, 17) у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 KK України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудетеся 24.10.2017 року о 13.15 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. А. Сизова

Деснянський районний суд м. Києва повторно викликає обви-
нувачену Гаврилюк Марію Павлівну, 22.11.1964 року народжен-
ня, (останнє відоме місце проживання: Україна, АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 24 жовтня 2017 року о 09 год. 15 хв. Явка 
до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, 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.

Деснянський районний суд м. Києва повторно викликає обви-
нуваченого Балахонова Бориса Лук’яновича, 10.04.1950 року на-
родження, (останнє відоме місце проживання: Україна, АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Павленко, 2), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 жовтня 2017 року о 09 год. 15 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
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 обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Юзкевича Івана Олександро-
вича, 21.11.1974 року народження в судове засідан-
ня, яке призначене на 11 год. 30 хв., 20.10.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи № 319/1164/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Юзке-
вича Івана Олександровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак, Біль-
мацького району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2/219/3638/2017 за позовною заявою 
Чегринець Тамари Борисівни до Чегринець Олени Воло-
димирівни, в інтересах Чегринець Нікіти Олександрівни, 
Чегринець Олександри Олександрівни, треті особи Че-
гринець Ольга Олександрівна, Власенко (Бабелюк) Алі-
на Олександрівна, Чегринець Олександр Олександрович, 
Чегринець Борис Олександрович, Служба у справах ді-
тей Часовоярської міської ради, про визнання осіб таки-
ми, що втратили право користування жилим приміщен-
ням та зняття з реєстрації.

Відповідачі у справі:
Чегринець Олена Володимирівна, останнє місце реє-

страції: 84551, м. Часів Яр, вул. Крилова, 3;
Чегринець Нікіта Олександрівна, останнє місце реє-

страції: 84551, м. Часів Яр, вул. Крилова, 3;
Чегринець Олександра Олександрівна, останнє місце 

реєстрації: 84551, м. Часів Яр, вул. Крилова, 3, виклика-
ються на 18.10.2017 року на 10.30 годину до суду, каб.  
№ 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідачку Притулу Олену Микола-
ївну, 16.01.1966 року народження в судове засідан-
ня, яке призначене на 11 год. 00 хв., 20.10.2017 ро-
ку, для розгляду цивільної справи № 319/1160/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Приту-
ли Олени Миколаївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна 26а, смт Більмак Більмацького 
району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 40 хв. 20 жовтня 
2017 року як відповідача Армашова Віктора Миколайови-
ча (останнє відоме місце проживання: вул. Гагаріна, 11, смт 
Олександрівка, Вознесенського р-ну, Миколаївської обл.), 
в справі за позовом Товстановської Віри Стахівни до Арма-
шова Віктора Миколайовича про визнання договору купівлі-
продажу дійсним.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського 
міськ районного суду за адресою: м. Вознесенськ, Микола-
ївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа бу-
де розглянута без його участі на підставі наявних в ній ма-
теріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання Краснокутську Віру Олексіївну, 
останнє відоме місце реєстрації якої: вул. Короленка, 52/20, 
м. Кіровоград, як відповідачку у цивільній справі за позовом 
першого заступника прокурора Івано-Франківської облас-
ті в інтересах Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни, ДП «Ворохтянське лісове господарство» до Поляницької 
сільської ради, Краснокутської Віри Олексіївни про визнання 
недійсним державного акта на право власності на земель-
ну ділянку та повернення земельної ділянки, яке відбудеться 
25 жовтня 2017 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Яремчан-
ського міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 
32, Івано-Франківської області.

Суддя А. П. Іванов

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з реалізації бокситів, пігментів,  

двоокису титану
Аукціон відбудеться 08 листопада 2017 р. о 15.00 

год.
Контактні телефони осіб, відповідальних  

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

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Суддею Бердянського міськрайонного суду  
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 23 жовтня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/132/17 за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Га-
рантія» до Куницького Руслана Петровича про стяг-
нення заборгованості.

Суд викликає як відповідача Куницького Руслана 
Петровича. Явка відповідача у справі обов’язкова. У 
разі його неявки справа буде розглянута за його від-
сутності.

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації 
приладів електровимірювальних, виробів 

електровакуумних
Аукціон відбудеться 30 жовтня 2017 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних  

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

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
знаходиться цивільна справа № 310/5049/17 за позо-
вом Богданова Олександра Герасимовича до Бессоно-
ва Володимира Васильовича, Бєнда Івана Олексійови-
ча, Миргорода Леоніда Юрійовича про усунення пере-
шкод у здійсненні права користування та розпоряджен-
ня майном.

Розгляд справи призначено на 23.10.2017 р. о 09 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 501, суддя Крамаренко А. І. 
тел. (код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Бессонова Володимира Васильовича, 
Бєнду Івана Олексійовича, Миргорода Леоніда Юрійови-
ча як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі не-
явки відповідачів справа буде розглянута за наявними 
матеріалами.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Можелянського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, 
вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 17 жовтня 2017 
року о 17 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням  
судді Отвіновського П. Л.

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

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає у судове засідання Гайліс Жанну Львівну не за-
реєстровано в Роздільнянському районі Одеської облас-
ті та Одеській області по цивільній справі № 511/1142/17 
номер провадження № 2/511/549/17 за позовом Маліць-
кої Олени Олегівни до Гайліс Жанни Львівни про визна-
ння дійсним договору купівлі-продажу земельної ділян-
ки та визнання права власності на земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 19 жовтня 2017 року об 
11 год. 00 хв. в приміщенні Роздільнянського районного 
суду Одеської області за адресою: м. Роздільна, вул. Єв-
ропейська, 37А, Одеської області.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна 
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя Ж. В. Теренчук

18 жовтня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин в Київському районному суді м. Оде-
си відбудеться розгляд цивільної справи 
за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «АКТАБАНК» до Нако-
нечного Анатолія Олексійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитом. Цим 
повідомленням як відповідач запрошу-
ється Наконечний Анатолій Олексійович 
до зали судового засідання № 226 Ки-
ївського районного суду м. Одеси, роз-
ташованого по вул. Варненська, 3-б у  
м. Одесі. Роз’яснюю, що у разі неявки 
справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя Л. В. Калініченко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Корпорація «Укрреставрація» вітає з 90-річчям 
ЗлобіНа Генадія Карповича — українського 
радянського державного діяча, доктора будівництва 
АБУ, професора, голову Держбуду Української РСР 
(1975—1990), президента Академії будівництва 
України (очолював понад 20 років), депутата Верховної 
Ради УРСР (багатьох скликань), нагородженого багать-
ма державними нагородами, двічі лауреата Державної 
премії в галузі науки і техніки (1981, 2000), заслуженого 
будівельника Української РСР!

Прийміть щирі вітання з ювілеєм!

Своїм самовідданим служінням нашій Україні 
Ви звеличили і збагатили її, своїми справами і 
працею в розвитку галузі будівництва і збереження 
національної культурної спадщини піднесли до висот 
сучасної цивілізації.

У цей день бажаємо Вам родинного тепла й затиш-
ку, підтримки друзів, любові рідних і близьких, розу-
міння у спілкуванні, бадьорості духу та витримки. Дай 
Боже Вам доброго здоров’я, довголіття, наснаги і но-
вих здобутків.

З глибокою повагою і вдячністю  
від колективу корпорації «Укрреставрація»
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Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ГУРТОМ ЛЕГШЕ. Дедалі 
частіше осередками культур-
ницького життя, цікавого до-
звілля, гуртування людей ста-
ють сільські бібліотеки. І не по-
спішаймо  з висновками, мов-
ляв, це вже було, тож  варто 
лише просто повернути стріл-
ки годинника назад. У сього-
дення свої особливості.

У бібліотеці Кіптівської 
об’єднаної територіальної гро-
мади, що на Чернігівщині, 
можна зустріти літніх людей, 
які  через скайп спілкують-
ся з родичами. Старшоклас-
ники узвичаєно користуються 

комп’ютером, щоб підготува-
ти реферат, а молодь після ро-
бочого дня знаходить час для 
ознайомлення із соціальними 
мережами.

Для користувачів бібліоте-
ки  працює комп’ютерний клас, 
а інтернет оплачують за ра-
хунок бюджету ОТГ. Тож не 
дивно, що місцеві пенсіоне-
ри охочіше почали навчатися 
комп’ютерної грамотності. Зріс 
інтерес і до читання передусім 
тому, що книжковий фонд по-
повнюють новою літературою 
та періодикою. Бібліотекар 
частину робочого часу  працює 
книгоношею:  виконує книжко-
ве замовлення тих односель-
ців, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно відвідати 
читальню.

Недавно тут  відкрили  клуб 
мандрівників, охочих до подо-
рожей рідним краєм, а згодом 
організовуватимуть виставки 
творів декоративно-приклад-
ного мистецтва, створених ру-
ками земляків.

Відроджуються публічні бі-
бліотеки  і  в сусідніх селах  та 
містечках — Острі, Десні, Но-
сівці тощо.

«Це перевірений європей-
ський досвід місцевого само-
врядування, який поширює в 
нас Рада  Європи, коли кожна 
громада обирає власний шлях 
розвитку, самостійно вирішує, 
на що передусім витрачати 

бюджетні кошти, —  прокомен-
тував менеджер Програми РЄ 
«Децентралізація і територі-
альна консолідація в Україні» 
Андрій Гук. 

Люди і обрана ними вла-
да щодень переймаються не 
лише економікою, бізнесом, 
прибиранням, асфальтуван-
ням доріг чи впорядкуван-
ням території, а й мають куль-
турні, освітні та інші потреби. 
Вільний доступ до інтернету, 
цікаве колективне дозвілля, 
сільська читальня, де затиш-
но і тепло, створюють ком-
фортні умови для буття лю-
дей на їхній землі, а саме це 
мета розпочатої в нашій краї-
ні реформи. 

Книгозбірня об’єднала громаду на Чернігівщині

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

П’ять років тому, щоб 
звернути світову увагу 

на соціальні проблеми та ген-
дерну нерівність, якої зазна-
ють дівчата через ставлення 
суспільства, ООН проголо-
сила  11 жовтня Міжнарод-
ним днем дівчат. Цьогоріч він 
був  присвячений темі розви-
тку життєвих навичок дівчат 
в умовах надзвичайних си-
туацій — конфліктів, ката-
строф, епідемій, спалахів на-
сильства тощо. Тож цього дня 
Дитячий фонд ООН (ЮНІ-
СЕФ) в Україні за підтрим-
ки Німецького банку розви-
тку (KfW) спільно з Федера-
цією футболу України прове-
ли в Києві футбольний кубок 
EmPower Girls. Вісім команд-
учасниць з’їхалися на ста-
діон імені В. Баннікова з усіх 
куточків України, зокрема 
й територій, що постражда-

ли внаслідок збройного кон-
флікту. Загалом у змаганнях 
взяли участь 80 дівчаток 11—
13 років.

 «В умовах збройного кон-
флікту в Східній Україні, 
який змусив понад 1,5 міль-
йона людей залишити домів-
ки, особливо важливо під-
тримувати дівчат, допомага-
ти їм здобути найнеобхідні-
ші життєві навички і впевне-
ність у собі. ЮНІСЕФ висту-
пає за рівні права для кож-
ної дитини. Тому нам важ-
ливо, щоб і дівчата,  й хлопці 
мали однакові права та мож-
ливості в суспільстві й могли 
самостійно обирати улюбле-
ні заняття та реалізовува-
ти свої мрії. Футбольний Ку-
бок EmPower Girls — це по-
зитивний приклад того, що 
люди незалежно від статі ма-
ють однакові можливості для 
реалізації у спорті. А також 
чудова нагода для дівчат з  
усієї України продемонстру-

вати взаємоповагу, команд-
ний дух і взаємопідтримку 
—  цінності, дуже важливі у 
нашому житті», —  зазначи-
ла, відкриваючи турнір, за-
ступник голови Представни-
цтва ЮНІСЕФ в Україні Ло-
ра Білл. 

А міністр молоді та спорту 
Ігор Жданов наголосив, що 
такі змагання — вже  спільна 
перемога усіх команд учас-
ниць. «Дівчатка з різних міст 
країни із задоволенням грали 
у футбол — гру, яка об’єднує 
й доступна всім: дорослим 
і дітям, хлопцям і дівчатам. 

Поряд розташована головна 
спортивна арена країни — 
НСК «Олімпійський». Пере-
конаний: за кілька років наші 
дівчата гратимуть на цій аре-
ні проти найсильніших наці-
ональних збірних світу», — 
зазначив він. 

Одним з головних за-
вдань футбольного кубка 
EmPower Girls було руйну-
вання стереотипів про су-
то хлопчачі й дівчачі види 
спорту. Дівчатка, які грають 
у футбол, доводять: вони мо-
жуть самостійно вирішува-
ти, чим, як і коли їм займати-
ся, а не робити вибір занять 
залежним від  статі. Також 
футбольний кубок EmPower 
Girls став платформою для 
знайомства, спілкування 
та обміну ідеями між юни-
ми українками. Сподіває-
мося, що  навички прийнят-
тя рішень на футбольному 
полі згодом  допоможуть їм 
розвинути лідерські якості в 
найрізноманітніших сферах 
життя.

А поки що  володаркою  
кубка EmPowerGirls стала 
дівчача  збірна Києва. Ти-
тул віце-чемпіонок змагань 
здобули представниці Рів-
ненського міжрегіонально-
го центру розвитку дівочого 
футболу, юні гравчині Хар-
ківського МРЦ — бронзові  
призерки змагань.

Дівчата знову 
виграли  
в футбол
ПІДТРИМКА. З ініціативи 
ЮНІСЕФ у Києві відбувся кубок 
EmPower Girls

Ось він — омріяний кубок!
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Тактична схема згодом переміститься з футбольного поля у суспільне
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