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ІСТОРИЧНА ДАТА ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

2

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

Після Революції гідності 
наша країна вистояла, 
переборола кризові явища 
і впевнено дивиться у 
європейське завтра

Про зв’язок мови 
і проблем жителів 
Донбасу розмірковує 
публіцист із Донецька 
Анатолій Загнітко
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Прем’єр-міністр про соціальний захист учасників 
Революції гідності та їхніх сімей

Таланти шукають 
можливостей прориву 

ІННОВАЦІЇ. Нині саме в Україні може існувати епіцентр ви-
сокотехнологічних рішень, які змінять не лише нашу країну, а 
й весь світ. У нас близько двох тисяч стартапів, і їхня кількість 
постійно зростає. Тож новий світовий порядок — виклик, але 
одночасно і можливість для України, наголосив перший віце-
прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Сте-
пан Кубів під час ІІ Міжнародного форуму Innovation Market.

Лише торік укладено майже 80 інвестиційних угод з україн-
ськими інноваційними компаніями, що на 32% більше за показ-
ник 2015 року. Загальна сума інвестицій у стартапи тоді сяг-
нула 88 мільйонів доларів та понад 400 мільйонів доларів за 
останні 5 років. Українські стартапи на середину серпня 2017 
року зібрали на краудфандингових платформах 1,895 мільйо-
на доларів, повідомляють у Мінекономрозвитку. 

«Уряд працює над створенням міцної бізнес-орієнтованої ар-
хітектури підтримки інновацій. На стратегічному рівні це не-
щодавно створена Інноваційна рада, очолювана Прем’єр-
міністром України», — наголосив Степан Кубів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

468,7 млрд грн  
становив за 10 місяців роздрібний 
товарообіг підприємств роздрібної 

торгівлі. Це на 8,1% більше від 
торішнього аналогічного показника

 
«Ми все зробимо для того, 
щоб нам не було соромно 

дивитися в очі нашим 
героям, їхнім родинам 

і нашим дітям».

Чи продуктивна цьогоріч 
праця хліборобів? 
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РЕЗУЛЬТАТ. Частина сільгоспвиробників не поспішають 
реалізовувати зерно — заклали його в сховища

Меню від командира
СОЛДАТСЬКА КУХНЯ. Сухі пайки нового зразка отримали схвальну оцінку бійців 

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Навіть найсучасніше озброєн-
ня не порадує змореного по-

льовим побутом, недоїданням 
чи незбалансованим харчуван-
ням солдата. Психологи наполя-
гають, що вберегти бійця від пси-
хологічного виснаження можна, 

створивши для нього базові умо-
ви. Щоб він мав змогу виспатися 
і не в окопній багнюці чи холод-
ному наметі, поїсти гарячої стра-
ви і помитися гарячою водою. Те-
мі забезпечення харчами й пере-
ходу армії на систему харчуван-
ня за каталогом останнім часом 
приділяють на всіх рівнях деда-
лі більше уваги. Якщо перші на-

магання були спрямовані на за-
безпечення захисників найеле-
ментарнішим продовольством, то 
згодом розпочалася робота над 
осучасненням системи харчуван-
ня, зокрема на передовій. 

— На сьогодні харчування вій-
ськовослужбовців Збройних сил 
здійснюється як у пунктах по-
стійної дислокації (за системою 

аутсорсингу), так і в зоні АТО. 
Там ми залучаємо аутсорсинг, од-
нак лише для підвезення продук-
тів, а готують їжу в АТО і на по-
лігонах, де військові частини про-
ходять відновлення боєздатності, 
штатні військові кухарі на штат-
них технічних засобах, — розпо-
вів начальник управління продо-
вольчого забезпечення ЗСУ тилу 

ЗСУ полковник Микола Куклюк. 
— Відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів та наказу Мініс-
терства оборони ми цьогоріч роз-
почали переведення визначених 
23 військових частин на нову сис-
тему харчування із застосу-
ванням каталогу продуктів. 
У цьому разі готують їжу 
також військові кухарі. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЗAT «ІЛЬМІКСГРУП» 
(код ЄДРПОУ 26612516), 

що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, Печерський р-н, 
вул. Круглоуніверситетська, будинок 14, повідомляє, що Радою директорів 

ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЗАТ «ІЛЬМІКСГРУП» було прийнято рішення про ліквідацію 
ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЗАТ «ІЛЬМІКСГРУП» в Україні 

з 1 січня 2018 року.

Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що адміністративною 
колегією Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято рішення від 
03.10.2017 № 9 про визнання вчинення ТОВ «КОЛПРО» (м. Київ, вул. Академіка Заболотного, б. 48А, ідентифікаційний код 
юридичної особи — 40464884) та ФОП Смірновою Світланою Михайлівною (м. Суми, вул. Тополянська, б. 23а)  порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафів у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гри-
вень та 8000 (вісім тисяч) гривень, відповідно.

Витяг з рішення вказані суб’єкти господарювання або їхні представники можуть отримати у приміщенні Сумського об-
ласного територіального відділення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) знаходиться криміналь-
не провадження № 120141800000000196 (номер справи 1-кп/569/329/17, справа № 569/1031/17) за обвинуваченням Сича 
Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 1 КК України. Суддя Рівненського 
міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає як обвинуваченого: Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 
р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без визначеного місця реє-
страції та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Радян-
ська, 18-А у судові засідання, які визначені судом та призначені до судового розгляду на такі дати: 22 листопада 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв., 23 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв., 24 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв., 28 листопада 2017 року  
о 10 год. 00 хв., 30 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. у залі судового засідання № 21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового 
засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду.

Суд також мас право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладання на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Органу опіки 
та піклування Артемівської райдержадміністрації в інтере-
сах Макаричева Володимира Сергійовича про позбавлення 
батьківських прав.

Відповідач Макаричева Світлана Сергіївна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Сіверськ, пров. 
ім. Ф. Чернишевського, 12), викликається на 23 листопада 
2017 року на 09.30 годину до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Оригінал Договору № 36-351-ЧК-НЖ пайової учас-
ті у будівництві житлового будинку (надалі «Дого-
вір») укладений у місті Києві 05 грудня 2008 р. між 
УК «Екосорб»та TOB СБП «Промспецбуд» в зв’язку з 
втратою, вважати недійсним.

Оригінал Договору про зарахування зустрічних 
вимог (заліку та погашення взаємної заборгованос-
ті) від 22 грудня 2008 року між УК «Екосорб» та TOB 
СБП «Промспецбуд» в зв’язку з втратою, вважати 
недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 852 
Київ

Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для реалізації Національною 

поліцією заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки 
держави

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Націо-

нальною поліцією заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 907 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3191), виклавши його в та-
кій редакції:

«3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
закупівлю озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, однострою поліцейських, 

транспортних засобів спеціалізованого призначення та пально-мастильних матеріалів, спеціальної, комп’ютерної, теле-
комунікаційної та відеотехніки, засобів електронного контролю, програмного забезпечення, іншого майна, що викорис-
товується для безпосереднього виконання завдань поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії 
злочинності;

модернізацію, утримання, експлуатацію і ремонт озброєння, спеціальної, комп’ютерної, телекомунікаційної та відео-
техніки, транспортних засобів спеціалізованого призначення, засобів електронного контролю, іншого майна, закупівлю 
якого передбачено абзацом другим цього пункту;

забезпечення зв’язком та послугами;
оплату передбачених законодавством платежів (зборів, податків), пов’язаних з реєстрацією, введенням в експлуата-

цію та страхуванням транспортних засобів спеціалізованого призначення, закупівлю яких передбачено абзацом другим 
цього пункту.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 854 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 34, ст. 2064,  
№ 40, ст. 2544) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2017 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 15 листопада 2017 р. № 854
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298
1. У підпункті 3 пункту 3 постанови:
1) абзац третій підпункту «в» після слів «старшого наукового співробітника» доповнити словами «, старшого дослід-

ника»;
2) абзац третій підпункту «г» після слів «кандидата наук» доповнити словами «, доктора філософії».
2. У розділі I додатка 2 до постанови:
1) у підрозділі 1:
позицію 
«Керівники основних підрозділів; головний інженер   10—12»

замінити такими позиціями:
«Керівники основних підрозділів,     12—14
посади яких віднесено до педагогічних посад 
Керівники основних підрозділів, посади яких    10—12»;
не віднесено до педагогічних посад; головний інженер 
позиції 
«Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти;    15—21
керівник навчально-наукового 
або науково-виробничого інституту 
Директор центру перепідготовки та підвищення    20»
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій 

замінити такими позиціями:
«Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти,    17—23
посади яких віднесено до педагогічних посад 
Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти,    15—21
посади яких віднесено до науково-педагогічних посад; 
керівник навчально-наукового 
або науково-виробничого інституту  
Директор центру перепідготовки та підвищення    22»;
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій 
2) у графі «Посада» підрозділу 2:
позицію «Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх ти-

пів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій» після слів 
«усіх типів і найменувань» доповнити словом «, училищ»;

позицію «Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)» 
після слів «завідувач лабораторії» доповнити словом «училищ,»;

позицію «Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; ла-
бораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коле-
джів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)» після слів «виробничої практики» доповнити сло-
вом «училищ,».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 861 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5  
Положення про Державну аудиторську службу України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506, № 60, ст. 2062, № 100, ст. 
3261; 2017 р., № 15, ст. 430), виключивши у підпункті 2 слова «формує кадровий резерв на відповідні посади,».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 873 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727 «Деякі питання стабілізаційної дотації  

з державного бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2524, № 84, ст. 2813; 2016 р., 
№ 11, ст. 475, № 56, ст. 1950, № 83, ст. 2727) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 р. № 873

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 вересня 2015 р. № 727
1. У постанові:
1) доповнити постанову пунктом 14 такого змісту:
«14. Затвердити розподіл у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласни-

ми бюджетами в обсязі 900 000 тис. гривень згідно з додатком 4.»;
2) доповнити постанову додатком 4 такого змісту:

«Додаток 4 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ  
у 2017 році стабілізаційної дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету
Назва місцевого бюджету  

адміністративно- 
територіальної одиниці

Чисельність 
наявного  

населення  
станом  

на  
1 січня  

2017 р., осіб*

Фактичні  
надходження 

податку  
на доходи  

фізичних осіб 
за січень— 
вересень  
2017 р., 

тис. гривень*

Індекс  
відносної  

податкоспро-
можності

Приведений 
індекс  

відносної  
податкоспро-

можності

Обсяг  
стабілізацій-
ної дотації, 

тис. гривень

Обласний бюджет:
02100000000 Вінницької області 1 590 357 2 793 532,6 0,9354 1,0646 37 949,4
03100000000 Волинської області 1 040 954 1 489 911 0,7622 1,2378 44 124
04100000000 Дніпропетровської області 3 230 411 8 046 886,6 1,3265 0,6735 24 007
05100000000 Донецької області 1 955 507 4 213 730,6 1,1475 0,8525 30 388,9
06100000000 Житомирської області 1 240 482 2 079 574,5 0,8928 1,1072 39 470,4
07100000000 Закарпатської області 1 258 777 1 567 568,5 0,6632 1,3368 47 654,6
08100000000 Запорізької області 1 739 488 3 846 737 1,1777 0,8223 29 314,1
09100000000 Івано-Франківської області 1 379 915 1 812 593,2 0,6995 1,3005 46 359,1
10100000000 Київської області 1 734 471 4 352 459,9 1,3364 0,6636 23 657,5
11100000000 Кіровоградської області 965 756 1 803 233,7 0,9943 1,0057 35 849,3
12100000000 Луганської області 703 796 1 223 810,3 0,926 1,074 38 284,9
13100000000 Львівської області 2 534 027 4 730 354,4 0,9941 1,0059 35 857,6
14100000000 Миколаївської області 1 150 126 2 213 419,9 1,0249 0,9751 34 760,9
15100000000 Одеської області 2 386 516 4 664 442,3 1,0409 0,9591 34 191,5
16100000000 Полтавської області 1 426 828 3 426 271,3 1,2788 0,7212 25 709,1
17100000000 Рівненської області 1 162 763 1 651 608,8 0,7564 1,2436 44 330,4
18100000000 Сумської області 1 104 529 2 044 245,3 0,9856 1,0144 36 160,4
19100000000 Тернопільської області 1 059 192 1 330 743,4 0,6691 1,3309 47 444,6
20100000000 Харківської області 2 701 188 5 588 970,4 1,1019 0,8981 32 016,3
21100000000 Херсонської області 1 055 649 1 537 631,7 0,7757 1,2243 43 644
22100000000 Хмельницької області 1 285 267 2 069 805,5 0,8576 1,1424 40 723,7
23100000000 Черкаської області 1 231 207 2 164 511,6 0,9362 1,0638 37 921
24100000000 Чернівецької області 908 120 959 529,7 0,5627 1,4373 51 236,9
25100000000 Чернігівської області 1 033 412 1 761 085 0,9075 1,0925 38 944,4
Усього 35 878 738 67 372 657 1 25,247 900 000

_______________
* Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих 

бюджетів наведено без населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р.  
№ 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здій-
снюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2014 p., № 92, ст. 2655).».

2. Доповнити Порядок та умови надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, затвер-
джені зазначеною постановою, пунктом 82 такого змісту:

«82. У 2017 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 900 000 тис. гри-
вень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Конкурсна комісія з визначення уповноважених бірж,  
які здійснюють продаж майна платників податків, що перебуває  

у податковій заставі, створена відповідно до положення 
про умови і порядок проведення конкурсів з визначення 

уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій 
заставі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 30.06.2017 № 611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 26.07.2017 за № 908/30776, оголошує конкурс   

з визначення уповноважених бірж, які здійснюватимуть продаж 
майна платників податків, що перебуває у податковій заставі
До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Зако-

ну України «Про товарну біржу», які мають право на організацію продажу 
майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одно-
го року в цій сфері діяльності й подали (надіслали) на розгляд комісії зая-
ву та повний пакет документів, зазначених у цьому оголошенні. У відповід-
ності до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 611 
«Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів 
з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у подат-
ковій заставі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за  
№ 908/30776, для участі в конкурсі претенденти мають до 26 грудня 2017 ро-
ку подати до конкурсної комісії документи:

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, 
який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходжен-
ня, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності 
працівників;

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
3. Копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з від-

повідним підтвердженням їх прийняття органом статистики;
4. Правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх 

затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою біржі;
5. Обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення 

організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконан-
ня взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у до-
вільній формі), у тому числі:

про кількість договорів, укладених за результатами біржових торгів та 
аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які 
не повинні бути меншими за 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який за-
безпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м2 та приміщення для 
проведення торгів площею не менше ніж 100 м2, обладнаного електронним 
табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного 
зв’язку;

про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у 
глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);

про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не мен-
ше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об’єктів держав-
ної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується фо-
токопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного май-
на України, засвідченими в установленому порядку);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у 
державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (під-
тверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому поряд-
ку);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на бір-
жі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсо-
тках до вартості біржового контракту (угоди);

6. Письмове зобов’язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адмі-
ністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки май-
на, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про 
майно суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що реалі-
зується як об’єкт податкової застави, та про відрахування частини комісій-
ної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї ін-
формаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до дого-
ворів, укладених з контролюючими органами;

7. Довідку про обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єди-
ної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первин-
ного фінансового моніторингу за формою, затвердженою наказом Міністер-
ства фінансів України від 08 червня 2015 року № 542, зареєстрованим у Мі-
ністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194.

Заяви для участі у конкурсі приймаються за адресою: 04655, м.Київ-53, 
Львівська площа, 8, Державна фіскальна служба України, Департамент по-
гашення боргу, кімната 202/8 К-Х. Контактні телефони для довідок з питань 
проведення конкурсу (044) 247-81-37, 247-35-62, 247-36-41.

Кінцевий термін прийняття документів (по даті реєстрації вхідної корес-
понденції до Державної фіскальної служби України) на конкурс — 26 груд-
ня 2017 року.

Засідання конкурсної комісії відбудеться о 10 год. 28 грудня 2017 року  
за адресою:  

Державна фіскальна служба України
04655, м. Київ-53,

Львівська площа, 8, кімната 1511
Довідки за телефоном 247-81-37

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за об-
винуваченням:

1) Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (за-
реєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 61), викликається на 27.11.2017 ро-
ку на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Головня О.Ю., 18.01.1987 року народження 
(зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 
30.11.2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи 
по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

3) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв 
М.В. (знятий з реєстраційного обліку, останнє відоме місце реєстрації: Мико-
лаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) виклика-
ється на 09.11.2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціаль-
не судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний 
розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів:
ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

Номер лота: Q81426b18745
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором,  

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

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.12.2017; 20.12.2017; 04.01.2018; 
19.01.2018; 02.02.2018; 16.02.2018; 
02.03.2018; 19.03.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/27133-asset-sell-id-132097
 

ТБ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА»

Номер лота: Q82926b21155
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором,  

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

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.12.2017; 20.12.2017; 04.01.2018; 
19.01.2018; 02.02.2018; 16.02.2018; 
02.03.2018; 19.03.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/27215-asset-sell-id-132230
 

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80626b21826
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

06.12.2017; 20.12.2017; 04.01.2018; 
19.01.2018; 02.02.2018; 16.02.2018; 
02.03.2018; 19.03.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/27134-asset-sell-id-132098

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Задорожну Людмилу Сергіїв-
ну, яка діє як законний представник в інтересах малолітньої доньки Краснікової Ка-
роліни Олександрівни, як відповідача по цивільній справі за позовом Шепеленко 
Валентини Петрівни до Задорожної Людмили Сергіївни, яка діє як законний пред-
ставник в інтересах малолітньої доньки Краснікової Кароліни Олександрівни, треті 
особи: Орган опіки і піклування Фрунзенського району м. Харкова, відділ реєстра-
ції місця проживання у Фрунзенському районі м. Харкова, управління ведення Реє-
стру територіальної громади Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про 
визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням 
та про зняття з реєстраційного обліку в квартирі, яке відбудеться 28.11.2017 року 
о 08.50 у приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. 
№5. У випадку неявки відповідача на судове засідання без поважних причин та не-
повідомлення суду про причини неявки це оголошення вважається належним по-
відомленням і справу може бути розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон з 
реалізації сплавів та сумішей твердих, інструменту алмазного  

та абразивного
Аукціон відбудеться 07 грудня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:  

Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення  
аукціону розміщена на офіційному веб-сайті  

Держрезерву України –  
www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон  
з реалізації зерна

Аукціон відбудеться 14 грудня 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  
аукціону розміщена на офіційному веб-сайті  

Держрезерву України –  
www.gosrezerv.gov.ua.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 761/34991/16-к за об-
винуваченням Устінова Федора Вікторовича, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за адре-
сою: Російська Федерація, Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. Ісаєва, буд. 
4, кв.7.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайнного суду Донецької області 
від 18 жовтня 2017 року розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 
Устінова Федора Вікторовича проводиться в порядку спеціального судового про-
вадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича у підготовче судо-
ве засідання на 27 листопада 2017 року об 11 годині 30 хвилин, яке відбудеться у 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням 
Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Мезенцева В. В. (зареєстрова-
на за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Цусимська, 73/6), викликається на 
27.11.2017 року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, го-
ловуючий суддя Нємиш Н.В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя Н. В. Нємиш

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає справу за зая-
вою Горської Олени Іванівни про видачу дублікату виконавчого листа, борж-
ник — Іщенко Ярослав Вікторович, третя особа: Будьонівський районний 
відділ виконавчої служби м. Донецька.

Боржник Іщенко Ярослав Вікторович (остання відома адреса: м. Донецьк, 
вул. Полоцька, буд. 16, кв. 18), викликається на 08 год. 30 хв. 27 листопада 
2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі 
у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду письмові 
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання боржника необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутнос-
ті на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Відповідачі: Мед Олена Володимирівна, 25.10.1976, що зареєстрована за 
адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 25, кв. 2 та Мед Олександр Вікторо-
вич, 29.01.1978, що зареєстрований за адресою: Донецька обл., Амвросі-
ївський р-н, с. Бондарівка, вул. Артема, б. 20/4, викликаються для участі у 
розгляді справи за позовом Центральної районної адміністрації Маріуполь-
ської міської ради до Мед Олени Володимирівни, Мед Олександра Вікторо-
вича, третя особа: Супрун Оксана Володимирівна, Супрун Сергій Федоро-
вич про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, на 27 листо-
пада 2017року о 10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лагутіну Ната-
лію Михайлівну, 18.02.1974 року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 04 грудня 2017 року о 09 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Кравченко Світлана Валеріївна, 18.06.1988 р.н., останнє відоме місце реєстрації 
якої: Донецька область, смт Зуївка, вул. Шевченка, буд. 15, фактичне місце про-
живання: Донецька область, м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, буд. 2, кв. 39, та 
Чжан Шен, останнє відоме місце проживання якого: Донецька область, смт Зуїв-
ка, вул. Шевченка, буд. 15, викликаються до Добропільського міськрайонного су-
ду Донецької області, як відповідачі по цивільній справі № 227/1696/17 за позо-
вом Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Мирноградської міської ра-
ди в інтересах малолітніх Кравченка Богдана Шеновича, Кравченка Альберта Гри-
горовича до Кравченко Світлани Валеріївни, Чжан Шен, про позбавлення батьків-
ських прав. Судове засідання відбудеться 27.11.2017 року о 08:00 год. в примі-
щенні 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом:

№ 2/219/11240/17 — Безденежних Кристини Сергіївни до Безденежних 
Андрія Васильовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Безденежних Андрій Васильович, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Шевченка, 
буд 86, кв. 24 викликається у судове засідання, яке відбудеться 27 листопа-
да 2017 року о 10 год. 00 хв.

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

Суддя Любчик О. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кузнецову Ла-
рису Миколаївну, 30.09.1971 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 04 грудня 2017 року о 09 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/4320/2017 за позовом КП 
«Бахмут-Вода» до Яковлева Богдана Борисовича, Яковлева Бориса Борисо-
вича, Яковлева Євгена Борисовича, Яковлевої Ольги Іванівни про стягнен-
ня боргу.

Відповідачі: Яковлев Богдан Борисович, Яковлев Борис Борисович, Яков-
лев Євген Борисович, Яковлева Ольга Іванівна (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Перемоги, 1/51), ви-
кликаються 27 листопада 2017 року на 09.00 годину до суду, каб. 204, для 
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Медінцева Н. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК Укра-
їни, ст. 297-5. ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 27.11.2017 р. о 13:00 год., 07.12.2017 р. 
о 09.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (адреса роз-
ташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 10) для прийнят-
тя участі в судовому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні  
№ 22014050000000466 від 13.12.2014 р. за ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту опублікування повістки про виклик обвинува-
чений вважається належним чином повідомлений з її змістом. Додатково повідомляєть-
ся, що процесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваченому надсилають-
ся адвокату Таушан Дмитру Андрійовичу, який здійснює захист у кримінальному прова-
дженню за рахунок держави.

Колегія суддів Клікунова А. С., Карабан І. І., Стоілова Т. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ТОВ «Комфорт Резіденсис» повідомляє, що тарифи на комунальні 
послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для 
розрахунків з населенням та іншими споживачами розраховані згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 та нада-
ні до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) для затвердження.  

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого 
опалення ТОВ «Комфорт Резіденсис» для здійснення розрахунків з 

населенням

Найменування
Вартість, 

грн. 
за 1 Гкал

Витрати на придбання теплової енергії 900,60
Витрати на утримання абонентської служби 14,81
Решта витрат, крім послуг банку (розшифрувати) 167,80
Собівартість послуг, без урахування послуг банку 1 083,21
Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00
- прибуток у тарифі на теплову енергію 0,00
- плановий прибуток на послугу 0,00
Послуги банку 10,83
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 1 094,04

Планові тарифи з ПДВ 1 312,85

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого 
опалення ТОВ «Комфорт Резіденсис» для здійснення розрахунків  

з іншими споживачами

Найменування
Вартість, 

грн. 
за 1 Гкал

Витрати на придбання теплової енергії 1 353,70
Витрати на утримання абонентської служби 16,32
Решта витрат, крім послуг банку (розшифрувати) 167,80
Собівартість послуг, без урахування послуг банку 1 537,82
Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00
- прибуток у тарифі на теплову енергію 0,00
- плановий прибуток на послугу 0,00
Послуги банку 0,00
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 1 537,82

Планові тарифи з ПДВ 1 845,38

Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого 
постачання гарячої води ТОВ «Комфорт Резіденсис» для здійснення 

розрахунків  
з населенням

Найменування

Вартість,  
грн/куб.м 
за відсут-
ності руш-

никосу-
шильників

Витрати на придбання теплової енергії 40,87
Витрати на утримання абонентської служби 0,83
Витрати на придбання води для послуги з гарячого  
водопостачання 6,33

Решта витрат, крім послуг банку (розшифрувати) 8,33
Собівартість послуг, без урахування послуг банку 56,36
Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00
- прибуток у тарифі на теплову енергію 0,00
- плановий прибуток на послугу 0,00
Послуги банку 0,56
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 56,92

Планові тарифи з ПДВ 68,30

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування  
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому 

числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що 
нараховує ТОВ «Комфорт Резіденсис» як виконавець послуг з 

централізованого опалення

Місяць опалювального періоду

Вартість витрат  
на 1 квартирний прилад  

обліку теплової енергії, грн 
(з ПДВ)

Жовтень 37,70
Листопад 75,40
Грудень 75,40
Січень 75,40
Лютий 75,40
Березень 75,40
Квітень 37,70

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних 
днів з дня виходу оголошення за адресою: 04205, м. Київ, пр. Оболон-
ський, 26, ТОВ «Комфорт Резіденсис»   тел. 044-220-29-10.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.12.2017 абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мере-

жі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апара-
том, підключеним до окремої лінії, за їх згодою буде переведено з та-
рифів на додаткову послугу місцевого телефонного зв’язку для або-
нентів (фізичних осіб) АТС-579 м. Вишгород, АТС- 406 міст Вишневе, 
Боярка та сіл Бобриця, Хотів, Лісника, Стоянка Києво-Святошинського 
району, АТС-520 смт. Козин Обухівського району Київської області на 
тарифний план «Домашній Базовий», а з тарифів на додаткову послу-
гу місцевого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) АТС  
м. Бровари на тарифний план «Простий».

При цьому вартість щомісячної плати не буде збільшено.
Зміни зумовлені оптимізацією тарифних планів оператора.

Деталі на сайті http://www.ukrtelecom.ua у розділі  
«Телефонний зв’язок» або за номером 0-800-506-800.

Тернівській міський суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51500, 
Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

27.11.2017 о 09:00 до Ковальов Олександр Валерійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул.  
Маркова, буд.  6, кв. 57) справа № 194/971/17, суддя Солодовник І. С.

27.11.2017 о 09:20 до Творогов Павло Володимирович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, 
пров. Леніна, буд. 1) справа № 194/745/17, суддя Солодовник І. С.

27.11.2017 о 09:30 до Холстінкін Олександр Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тер-
нівка, вул. Лермонтова, буд. 16, кв. 10) справа № 194/322/17, суддя  
Солодовник І. С.

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

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

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Апеляційний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Ба-

лахонова Бориса Лук’яновича, 10 квітня 1950 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Сімферополь, вул. Павлен-
ко, 2), для участі в апеляційному розгляді кримінального проваджен-
ня № 42016000000002725 за обвинуваченням Балахонова Бориса 
Лук’яновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, за апеляційною скаргою прокурора від-
ділу Генеральної прокуратури України Тесленка А. Ю. на ухвалу Дес-
нянського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року стосов-
но Балахонова Б. Л., у судове засідання, яке відбудеться 30 листопада 
2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Головуючий суддя Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченого передбачені 
ст. ст. 139, 323 КПК України, поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені ст. 138 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Жога Артем Володимирович, 18.01.1975 р.н., за ре-
єстрований за адресою: вул. Престижна (40 років Жовтня), буд. 101,  
м. Слов’янськ, Донецької області, на підставі ст. ст. 133, 135, 2975 КПК 
України, вам необхідно з’явитись до Управління Служби безпеки Укра-
їни в Житомирській області (м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 
7), до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Федоренка С. В., р.т. 
(0412) 405-279, для участі у слідчих та процесуальних діях у криміналь-
ному провадженні № 22017060000000016 як підозрюваний у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 12.00 
25.11.2017, о 12.00 26.11.2017 та о 12.00 27.11.2017 (для отримання 
письмового повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо), а та-
кож о 12.00 28.11.2017 о 12.00 29.11.2017 та о 12.00 30.11.2017 (для 
виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь пові-
домити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/2982/17 за обвинуваченням Федяніна Максима Сергійовича, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК 
України, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікро-
район Зелений, буд. 12, кв. 175.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області від 27 липня 2017 року розгляд кримінального провадження за об-
винуваченням Федяніна Максима Сергійовича проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті від 09 серпня 2017 року по кримінальному провадженню відносно Федя-
ніна Максима Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України було проведено під-
готовче судове засідання та призначено кримінальне провадження до судо-
вого розгляду.

Суд викликає як обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича у судо-
ве засідання на 27 листопада 2017 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбу-
деться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Солодун Денис Сергійович, 05.09.1984 р.н., зареє-
стрований за адресою: вул. Овнатаняна, гур. 51, м. Донецьк, на підставі 
ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до Управлін-
ня Служби безпеки України в Житомирській області (м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 7), до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Федоренка С. В., р.т. (0412) 405-279, для участі у слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 22017060000000007 як 
підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 
ст. 260 КК України, о 10.00 25.11.2017, о 10.00 26.11.2017 та о 10.00 
27.11.2017 (для отримання письмового повідомлення про підозру, до-
питу, впізнання тощо), а також о 10.00 28.11.2017, о 10.00 29.11.2017 
та о 10.00 30.11.2017 (для виконання вимог ст. 290 КПК України — 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування). Нагадуємо 
про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 
138, 139 КПК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за 
обвинуваченням Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа Ва-
лерійовича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по спра-
ві Колотай В.В., 17.05.1969 року народження (зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р. В., 03.11.1986 року народження 
(зареєстрований за адресою: Запорізька обл., Пологівський район, с. Шев-
ченка, вул. Іжикова, 35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 року народження (заре-
єстрований за адресою: м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83), викликають-
ся на 29.11.2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Соляник А.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів 
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спе-
ціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або між-
народний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя А. В. Соляник

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74200, Херсон-
ська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

27.11.2017 о 14:00 до Караченко Зіновій Леонтійович (останнє відоме місце реє-
страції: 74213, Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с. Хрещенівка, вул. Молодіж-
на, буд.  3) справа № 660/916/17, суддя Каневський В. О.

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

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

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27300, Кірово-
градська обл., смт Олександрівка, вул. Радянська, 21) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

27.11.2017 о 08:30 до Скічко Анастасія Василівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 27300, Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Садова, буд. 46) справа  
№ 397/1406/17, суддя Мирошниченко Д. В.

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

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Устінова Дмитра В’ячеславовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 15 серпня 1980 року на-
родження, останнє місце реєстрації якого: вул. Тушинська, буд. 8, кв. 5, міс-
то Донецьк, викликається на 27 листопада 2017 року о 14 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді кри-
мінального провадження. Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді Тітова Т. А., 
Корнєєва В. В.

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська викликає Мойсеєнко 
Тетяну Валеріївну як відповідача у попереднє судове засідання по ци-
вільній справі № 2/205/1956/17 р. за позовом фізичної особи-підпри-
ємця Мандрикіна Олега Вікторовича до Шевель Артема Олександрови-
ча та Мойсеєнко Тетяни Валеріївни про стягнення грошових коштів, яке 
відбудеться 27.11.2017 р. в 12 годин 00 хвилин, у приміщенні суду за 
адресою: 49128, м. Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, вул. Коро-
бова, 6, кабінет № 223.

Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.
Суддя Басова Н. В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
27.11.2017 р. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Пазюри Віктора Олек-
сандровича за ст. ст. 258-3 ч. 1, 365  
ч. 2 КК України. Явка обвину-
ваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає Кулешу Ната-
лію В’ячеславівну по кримінальному 
провадженню № 296/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочину за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 
27.11.2017 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Красноармійським міськрайонним су-
дом Донецької області здійснюється спе-
ціальне судове провадження за кримі-
нальним провадженням щодо Жиліна 
Олександра Борисовича, обвинувачено-
го за ч. 1 ст. 258-3 КК України, судовий 
розгляд якого відкладено на 09.00 год. 27 
листопада 2017 року.

Обвинуваченому Жиліну О. Б. необхід-
но з’явитись до зали судового засідан-
ня № 6 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 
85302, Донецька область, м. Покровськ, 
Донецької області, вул. Європейська, 20 
на 09.00 год. 27 листопада 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Краматорський міський суд Донецької 
області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Сулеймано-
ва Рауфа Варисовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Сулейманов Рауф Ва-
рисович, 05.07.1982 року народження, 
викликається на 27 листопада 2017 року 
о 13.30 годині до суду, каб. № 8, для участі 
у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений 
повинен повідомити суд про поважність 
причини неявки.

Суддя Пікалова Н. М.

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Лаєвської Інни Ва-
леріївни у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ст. 110 ч. 2,  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка викликаєть-
ся для участі у розгляді кримінального 
провадження, які відбудуться 27.11.2017 
року о 10.00 год. 28.11.2017 року о 
10.00 год., 30.11.2017 року о 10.00 год., 
05.12.2017 року о 10.00 год., 06.12.2017 
року о 10.00 год. 18.12.2017 року о 10.00 
год. 20.12.2017 року о 10.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, (каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

В провадженні судді Костянтинівського  
міськрайонного суду Донецької області   
О. В. Стадченко знаходиться кримінальне про-
вадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 368 КК України, який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 50 
річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. 
Незалежності, буд. 282, кв. 48.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Ан-
дрія Олексійовича у підготовче судове засідан-
ня на 27 листопада 2017 року о 15 годині 00 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Костянтинівський міськрайонний суд Доне-
цької області (85110, м. Костянтинівка, Доне-
цької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає кримінальне провадження № 242/4392/16-к 
за обвинуваченням Кострубицького О.О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Костру-
бицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, виклика-
ється до суду на 13.00 год. 27 листопада 2017 
року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудово-
го розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Суддя А. І. Міросєді



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

ОГОЛОШЕННЯ

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідо-
мляє відповідача Возруда Михайла Анатолійовича, що роз-
гляд справи за позовом Вязовченка Василя Миколайовича 
до Возруда Михайла Анатолійовича, третя особа: Управління 
ведення Реєстру територіальної громади Департаменту ре-
єстрації Харківської міської ради, про усунення перешкод у 
користуванні власністю шляхом визнання особи такою, яка 
втратила право користування житловим приміщенням, знят-
тя з реєстраційного обліку, призначено на 14.12.2017 року о 
15.00. Вам необхідно з’явитися до суду за адресою: м. Хар-
ків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10 на вказані час та да-
ту. У разі Вашої неявки розгляд справи буде відбуватися за 
Вашої відсутності з урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ленінську районну 
у місті Луганську раду як відповідача у судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/17296/17 за позовною зая-
вою представника позивача Мудрого Анатолія Григоро-
вича — адвоката Павленко Альони Леонідівни до Ленін-
ської районної у місті Луганську ради про визнання права 
власності в порядку спадкування за законом на 08 груд-
ня 2017 року об 11.30 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Ленінський районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Будєєва Ігоря Миколайовича, м. Запоріжжя, вул. 
3венигородська, 22, кв. 71, ІПН 2930611410; Грабін-
ську Галину Іванівну, м. Берислав, вул. Одеська, 54, 
ІПН 2243408765; Будєєву Євгенію Юріївну, м. Берис-
лав, вул. Одеська, 54, ІПН 2936102607 як відповідачів 
в цивільній справі № 334/4761/17 за позовом AT «ОТП 
Банк» про стягнення боргу за кредитним договором  
№ ML-201/337/2007, що відбудеться 18.01.2018 року о 
09.00 годині за адресою: Запорізька область, м. Запо-
ріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала 18. У разі неяв-
ки відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності 
на підставах наявних у справі матеріалів та доказів.

Суддя Турбіна Т. В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по цивільній 
справі № 409/1689/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Сбербанк» до Сидорова Ігоря Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 07.12.2017 року о 15.30 год. (резервна да-
та на 21.12.2017 року на 15.30 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевчен-
ка, 2. Викликається як відповідач Сидоров Ігор Анатолі-
йович, останнє місце реєстрації: кв. Ленінського Комсо-
молу, б. 5, кв. 63, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Ємільчинський районний суд Житомирської області 
викликає як відповідачку Мосійчук Ольгу Володимирів-
ну, 24 вересня 1979 року народження, у цивільній справі 
№ 277/570/17-ц, за позовом Коваленка Петра Юрійови-
ча до Мосійчук Ольги Володимирівни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання, в 
судове засідання, яке відбудеться 29 листопада 2017 ро-
ку о 12 годині 30 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2, зал № 3. У 
разі неявки в судове засідання відповідача без поважних 
причин справу буде розглянуто за її відсутності на підста-
ві наявних доказів.

Суддя Т. П. Прищепа

Оратівський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Куйко Юрія Юрійо-
вича, остання відома адреса проживання: вул. Грушева, 
15, кв. 3, смт Кегичівка, Харківської області у цивільній 
справі за позовною заявою Куйко Віти Вікторівни до Куй-
ко Юрія Юрійовича про зміну розміру аліментів.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 
05.12.2017 року.

Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів, Ві-
нницької області; тел. (04330) 2-12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідо-
млення про причини неявки, справа буде розглядатися 
без вашої участі.

Суддя Слісарчук О. М.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
19.12.2017 р. о 16 год. 00 хв. (справа № 367/4999/2017), 
викликаються Терлицький Ігор Васильович, Пігуль Ан-
дрій Миколайович по цивільній справі за позовом Шушу-
ра Олексія Сергійовича до Терлицького Ігоря Васильови-
ча, Пігуль Андрія Миколайовича, треті особи: КП «Управ-
ління житлово-комунального господарства «Ірпінь», Ір-
пінська міська рада Київської області про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

В разі неявки Терлицького Ігоря Васильовича, Пігуль 
Андрія Миколайович (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мі-
неральна, 7), справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Суддя Голопристанського районного суду м. Го-
ла Пристань Ширінська О.Х. повідомляє про слу-
хання цивільної справа за позовом ТОВ «ОТП Фак-
торинг України» до Тімофєєвої Ірини Олександрів-
ни про стягнення заборгованості, яке відбудеть-
ся 29.11.2017 року о 09.00 год. за адресою: м. Гола 
Пристань, вул. Горького № 19, та викликає до суду 
як відповідачку Тімофєєву Ірину Олександрівну, яка 
проживала: с. Нова Збур’ївка, вул. Строїтельная, 74.

У разі неявки у судове засідання відповідачки 
справа буде розглядатися за її відсутності.

Суддя О. Х. Ширінська

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

Сватівський районний суд Луганської області викликає Азарову Оле-
ну Павлівну, як відповідачку у цивільній справі № 426/14181/17 за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Позика» до Азарової Олени Павлівни про стягнення заборгованос-
ті в судове засідання, яке відбудеться 06 грудня 2017 року о 09.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд спра-
ви без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове засідання 
на 01 грудня 2017 року о 09.10 годині (резервна дата 07 грудня 2017 року о 09.10 
годині), за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як 
відповідачку Барбар Світлану Миколаївну по цивільній справі № 326/1311/17 р. 
(провадження № 2/326/451/2017) за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Барбар Світлани Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитом.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вказані дату та час, справу бу-
де розглянуто за її відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Утрачено документи: 
свідоцтво права власності 

на судно 
«Портовик-4», свідоцтво 

про право плавання  
під державним прапором,  

свідоцтво про зняття 
з обліку судна «Портовик-4».

Посвідчення адвоката  
Лещенка Олександра  

Вікторовича, 14.02.1987 року  
народження, № 2502  

від 11.01.2013 року, видане  
Національною асоціацією  

адвокатів України,  
вважати недійсним у зв’язку  
із втратою 10.11.2017 року.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Козаченко Олени Євгенівни до Дубачової 
Наталії Вікторівни, Дубачова Євгена Володимировича, тре-
тя особа: Селидівська міська територіальна громада, про ви-
знання осіб, втратившими право користування житлом. Від-
повідачі у справі Дубачова Наталія Вікторівна, Дубачов Євген 
Володимирович, що зареєстровані за адресою: 85485, Доне-
цька область, м. Українськ, вул. Ломоносова, 8, викликають-
ся на 22.12.2017 р. на 08 год. 00 хв. до суду, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття до суду вони по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у їх відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі 
вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду 
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає як відповідача Волківського Ва-
дима Валерійовича, 27.08.1977 року народження, 
був зареєстрований за адресою: Житомирська обл.,  
м. Коростень, вул. Жовтнева, 141, 27 листопада 
2017 року у справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Вол-
ківського Вадима Валерійовича, Волківської Любо-
ві Петрівни про стягнення заборгованості. Справа  
№ 279/98/17.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 38, зал  
№ 2 о 13.30 годині 27.11.2017 року (реєстрація учас-
ників проводиться секретарем в каб. № 26).

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ву буде розглянуто в його відсутність.

Суддя Волкова Н. Я.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання на 10 год. 00 хв. 13 груд-
ня 2017 року як відповідача Кисельова Максима Вален-
тиновича, останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Щорса, буд. 10, по цивіль-
ній справі № 319/1299/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк» до Ки-
сельова Максима Валентиновича про стягнення заборго-
ваності за кредитом. Розгляд справи відбудеться в за-
лі  засідань Куйбишевського районного суду Запорізької 
області за адресою: 71001, Запорізька обл., м. Більмак, 
вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду є обов’язковою. 
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та докази. У разі неявки відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде роз-
глянуто у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39А) 
розглядає цивільну справу № 227/2914/17 за позовом ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Орлової Сніжани Ана-
толіївни про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач Орлова Сніжана Анатоліївна, місце реєстрації: 
Донецька область, м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 5/66; ви-
кликається на 30 листопада 2017 року на 09.30 годину до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті розглядає цивільну справу № 234/13670/17 (про-
вадження № 2/234/4751/17) за позовом Борисенка 
Максима Миколайовича до Борисенко Катерини Во-
лодимирівни про розірвання шлюбу.

Викликається Борисенко Катерина Володимирівна 
07.12.1991 року народження, яка мешкала за адре-
сою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Л. Бикова, 21-55 на 01 грудня 2017 року о 08 годині 
00 хвилин, для участі у судовому засіданні, яке від-
будеться в приміщенні Краматорської о міського су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази.

Суддя А. О. Чернобай

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» до Вовк Катерини Олексіївни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Вовк Катерина Олексіївна (зареєстрована 
за адресою 83000, м. Донецьк, пр. Ленінський, 164/14), 
викликається на 28 листопада 2017 року на 10.30 год. до 
суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя М. М. Скиба

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» до 
Годлевської Олени Олександрівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Годлевська Олена Олександрівна (зареєстро-
вана за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Дніпродзержин-
ська, 19/84), викликається на 28 листопада 2017 року на 
10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, ви-
кликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житловим приміщенням за по-
зовом Швець Андрія Вікторовича до:

Відповідач Швець Юлія Андріївна, останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької області, вул. Смо-
ленська, буд. 16, викликається 29 листопада 2017 року о 
10 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Швець Олена Миколаївна, останнє відоме 
місце реєстрації: м Слов’янськ, Донецької області, вул. 
Смоленська, буд. 16, викликається 29 листопада 2017 
року о 10 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Рожко Світлану Василівну, 14.01.1968 р.н., ІПН 2485009584, 
яка проживає за адресою: Донецька область, Амвросіїв-
ський район, с. Лисиче, вул. Московська, буд.116, у судове 
засідання по цивільній справі № 323/2837/17 (2/323/949/17) 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Рожко Світлани Василівни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13.00 годині 04 груд-
ня 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді 
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Куштима Олександра Сергійо-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, 
вул. Лугова, 33, кв. 1, у судове засідання для розгля-
ду цивільної справи за позовною заявою Єрмаловича 
Андрія Анатолійовича до Куштима Олександра Сергі-
йовича про стягнення заборгованості за договором 
розстрочки.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Херсонського міського суду Херсонської об-
ласті 05.12.2017 року о 08.00 годині за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зал с/з № 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва буде розглянута у його відсутність за наявними у 
справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Скрипник І. О. про стягнення забор-
гованості.

Відповідачка Скрипник Ірина Олександрівна, 02.02.1988 
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. А. Чумака, 44/42, викликається на 30.11.2017 ро-
ку о 09.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується  надати суду письмові пояснення та 
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Братський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що 06 грудня 2017 року о 13 годині 
00 хвилин у приміщенні Братського районного суду 
Миколаївської області за адресою: вул. Миру 135в, 
с-ще Братське, Миколаївської області, відбудеться 
розгляд цивільної справи № 2/471/423/17 за позовом 
Гальченко Любові Володимирівни до ТОВ «Лізинго-
ва компанія «Авто Лайф» про визнання договору фі-
нансового лізингу недійсним та стягнення коштів.

Представнику відповідача до ТОВ «Лізингова ком-
панія «Авто Лайф» необхідно обов’язково з’явитися 
в судове засідання.

Про неможливість з’явитися в судове засідання 
необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки представника відповідача у судове 
засідання справу буде розглянуто у його відсутність.

Суддя І. Б. Скарницька

Чернігівський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання як відповідачку Тупчій Олену Юріїв-
ну, 26.01.1974 року народження, зареєстровану за адресою: 
Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Гір-
няцький, б. 17, кв.7, по цивільній справі № 329/1023/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28 листопада 2017 року об 
11 годині 00 хвилин в залі судового засідання № 2 Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 391.

В разі неявки відповідачки у судове засідання на вказану 
дату, справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
відповідача по справі № 408/4070/17-ц за заявою Любчен-
ко Таміли Вікторівни, в інтересах якої діє Буньо Дмитро Гри-
горійович, до Ільясова Дениса Олександровича, про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за 
кордон без згоди батька, Ільясова Дениса Олександровича 
(25.01.1980 р.н.) який має зареєстроване місце проживан-
ня: кв. Шахтарський, 11/60, м. Ровеньки, Луганської області.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2017 року о 14 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Возний Валерій Борисович, 

03.08.1976 року народження, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається 24 листопада 2017 року о 12 го-
дині 00 хвилин, до старшого слідчого в осо-
бливо важливих справах Генеральної проку-
ратури України Гамора Андрія Івановича, за 
адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. 
№ 2101 (тел.: 044 200 56 72) для проведення 
процесуальних дій, передбачених ст. 290 КПК 
України (відкриття матеріалів кримінального 
провадження) у кримінальному провадженні                                         
№ 42016000000002194 від 25.08.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Узік Сергій Вікторович, 

19.01.1971 року народження, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається 24 листопада 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин, до старшого слідчого в осо-
бливо важливих справах Генеральної проку-
ратури України Гамора Андрія Івановича, за 
адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. 
№ 2101 (тел.: 044 200 56 72) для проведення 
процесуальних дій, передбачених ст. 290 КПК 
України (відкриття матеріалів кримінального 
провадження) у кримінальному провадженні                  
№ 42016000000003923 від 15.12.2016.
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Київський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Херонова Светозара Юліяновича в су-
дове засідання, яке відбудеться 29.11.2017 р. о 
14.00 год. в приміщенні Київського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б,  
зал № 6, в якому слухається цивільна справа  
№ 520/9258/17 за позовною заявою Денисенко-Хе-
ронової Сніжани Анатоліївни до Херонова Светозара 
Юліяновича про розірвання шлюбу.

У разі неявки у судове засідання відповідача Херо-
нова Светозара Юліяновича справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя О. В. Васильків

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідо-
мляє Чигрину Тетяну Богданівну (останнє відоме місце про-
живання: смт Первомайське, вул. Адміральська, 11 Вітов-
ського району Миколаївської області) про те, що 14 грудня 
2017 року о 10.00 годині Жовтневим районним судом Мико-
лаївської області розглядатиметься цивільна справа за позо-
вом Кононенко Галини Богданівни до Чигриної Тетяни Бог-
данівни, Кухарик Василя Богдановича, Нікітіної Оксани Бог-
данівни, Клімової Ольги Богданівни та ТОВ «Таврія-Aгpo» 
про визнання права власності на спадкове майно в порядку 
спадкування за законом.

У разі повторної неявки відповідача без поважних причин 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 10.
Суддя Л. М. Семенова

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 07 грудня 2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Максаєвої Марини Євгеніївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідачка 
Максаєва М. Є. У разі неявки відповідачки справа бу-
де розглянута за наявними у справі матеріалами.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казими-
ра Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) пові-
домляє про визнання втраченими бланків договорів 
ОСЦПВВНТЗ: АЕ/9963040 – 1 шт., АК/1261559 – 1 шт., 
АЕ/9962924 – 1 шт., АЕ/9962930 – 1 шт., АК/2356565 
– 1 шт., АК/2356567 – 1 шт., АК/2356574 – 1 шт., 
АК/3969363 – 1 шт., АК/1326383 – 1 шт., АЕ/9962948 
– 1шт., АК/0839962 – 1 шт., АК/3269564 – 1 шт., 
АМ/1380696 – 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО»  
Р. А. Дунаєвський

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 15 год. 
10 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Клюшниченко Наталії Євгенівни, третя 
особа: Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області про стягнення надмірно виплаченої адресної до-
помоги. Просимо з’явитись в судове засідання як відпо-
відача Клюшниченко Наталію Євгенівну, останнє відо-
ме місце проживання якої: вул. Сірка, 9а, м. Тернопіль. У 
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглядатися у її відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє про 
те, що 27.11.2017 року о 09 год. 10 хв. в приміщенні суду 
(м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34) відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом Управління соціальної 
політики Тернопільської міської ради до Баленка Артемія 
Олександровича про стягнення надміру виплаченої що-
місячної адресної допомоги. Просимо відповідача Бален-
ка Артемія Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: вул. І. Франка, 15/7, м. Тернопіль, місце реє-
страції вул. Липовенко, 5/49, м. Алчевськ) з’явитися у су-
дове засідання. У разі неявки в судове засідання справа 
буде розглядатися у вашій відсутності.

Суддя В. Л. Дзюбич

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 14 год. 
40 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Нехорошої Любові Олександрівни, третя 
особа: Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області про стягнення надмірно виплаченої адресної до-
помоги. Просимо з’явитись в судове засідання відповіда-
ча Нехорошу Любов Олександрівну, останнє відомо міс-
це проживання якої: вул. Злуки, 59/82, м. Тернопіль. У 
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглядатися у його відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендери:

- з вибору компанії на рекламно-інформаційне об-
слуговування на радіо у містах присутності Банку у 
2017-2018 р;

- з вибору компанії на рекламно-інформаційне 
обслуговування на телебаченні у містах присутності 
Банку у 2017-2018 р;

- з вибору компанії для забезпечення фізичною 
охороною офісних приміщень ПАТ «МАРФІН БАНК» 
у м. Одеса;

- на придбання (продовження/оновлення) ПЗ 
Symantec Endpoint Protection. Умови проведення тен-
деру розміщені на сайті www.marfinbank.ua

Новопсковський районний суд Луганської області 
08.08.2016 року ухвалив рішення по цивільній спра-
ві ЄУ № 420/1152/16-ц за позовом Петракова Дмитра 
Михайловича до Петракової Світлани Володимирів-
ни про розірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 223 ЦПК 
України, рішення суду набирає законної сили після 
закінчення строку для подання апеляційної скарги, 
якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі по-
дання апеляційної скарги рішення, якщо його не ска-
совано, набирає законної сили після розгляду спра-
ви апеляційним судом.

Суддя О. С. Стеценко

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 01 грудня 2017 року о 09.00 
годині (резервна дата 07 грудня 2017 року о 09.00 годи-
ні), за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. 
Соборна, буд. 84 як відповідачку Ольхову Ольгу Василів-
ну по цивільній справі № 326/1309/17 р. (провадження 
№ 2/326/450/2017) за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Державний Ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Федотової Алли Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитом.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 28 ве-
ресня 2017 року по цивільній справі № 426/11215/17 
за позовом Ляшенко Віти Леонідівни до Ляшенка 
Сергія Леонідовича про розірвання шлюбу було ви-
несено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя Л. М. Осіпенко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/1537/17 за позовом Єфімової Христини Ві-
кторівни до Лапченка Євгена В’ячеславовича про по-
збавлення батьківських прав. Судове засідання відбу-
деться 11.12.2017 року о 08.00 год. (резервна дата на 
14.12.2017 року о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Ви-
кликається як відповідач Лапченко Євген В’ячеславович, 
останнє місце реєстрації: кв. Героїв Сталінграда 9/40  
м. Луганськ. У випадку неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 14 год. 
50 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Фролової Ірини Василівни, третя особа: 
Державна фінансова інспекція в Тернопільській облас-
ті про стягнення надмірно виплаченої адресної допомо-
ги. Просимо з’явитись в судове засідання як відповідача 
Фролову Ірину Василівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: вул. Мазепи, 2/10, м. Тернопіль. У разі неяв-
ки відповідача в судове засідання, справа буде розгляда-
тися у її відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Волк Олександра Юрійовича на 30.11.2017 року 

о 10 год. 00 хв. та на 01.12.2017 року о 12 год. 00 хв. 

в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С., на 

розгляд справи за позовом Публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку «Укргазбанк» в осо-

бі Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» до 

Волк Олександра Юрійовича про стягнення заборго-

ваності.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 14 год. 
30 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи 
за позовом Управління соціальної політики Тернопіль-
ської міської ради до Коломойцева Юрія Олексійовича, 
третя особа: Державна фінансова інспекція в Тернопіль-
ській області про стягнення надмірно виплаченої адрес-
ної допомоги. Просимо з’явитись в судове засідання як 
відповідача Коломойцева Юрія Олексійовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: вул. Громницького, 2-75,  
м. Тернопіль. У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня, справа буде розглядатися у його відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

TOB «МАНІК – ЕКСПРЕС»  

(Код ЄДРПОУ 37294040)

повідомляє про проведення 23 грудня 2017 року о 

13 годині 00 хвилин за місцевим часом позачергових 

загальних зборів учасників Товариства. Збори про-

водитимуться за адресою: Україна, 93100, Луганська 

обл., м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 49.

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

Вимога про усунення порушення основного зобов’язання 
за Кредитним договором № 83/КВ-07 від 14.12.2007 р.
Відповідно до Договору № 31-Л від 05.09.2013 року (далі 

— Договір) укладеного між ліквідатором ТОВ «Український 
промисловий банк», ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капі-
тал» і Національним банком України, передано активи, що 
перебували на балансі ТОВ «Укрпромбанк», в управління 
ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал».

Серед інших активів переданих за Договором у довірчу 
власність від ТОВ «Укрпромбанк» до ТОВ «Інвестиційна ком-
панія «ІФГ Капітал» є право вимоги за Кредитним догово-
ром № 83/КВ-07 на відкриття відновлюваної мультивалют-
ної кредитної лінії від 14 грудня 2007 року, укладеним між 
ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «ТБК «ВАЛГАН» (Код ЄДРПОУ 
31271578) (далі — Кредитний договір № 83/КВ-07), за яким 
ТОВ «Укрпромбанк» надав ТОВ «ТБК «ВАЛГАН» кредитні ко-
шти, а ТОВ «ТБК «ВАЛГАН» зобов’язалося в порядку, строки 
та на умовах, встановлених цим Кредитним договором, по-
вернути банку ці кредитні кошти.

У забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним до-
говором № 83/КВ-07, між ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «ТБК 
«ВАЛГАН» укладено Іпотечний договір №83/Zкіп-07 від 14 
грудня 2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Дні-
пропетровського міського нотаріального округу Панченко О. В. 
та зареєстрований в реєстрі за реєстровим номером 9891 
(далі — «Іпотечний договір №83/Zкіп-07 від 14.12.2007 р.»), 
за яким передано в іпотеку нерухоме майно: будівля кіноте-
атру, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,  
м. Орджонікідзе (сучасна назва — м. Покров), вул. Середи 
Григорія, будинок 11, загальною площею 1129,67 кв. м., за 
планом земельної ділянки літера А-1.

Повідомляємо, що зобов’язання, передбачені Кредитним 
договором № 83/КВ-07, ТОВ «ТБК «ВАЛГАН» не виконало.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору, станом на дату 
його підписання на балансі ТОВ «Укрпромбанк» за ТОВ «ТБК 
«ВАЛГАН» обліковувалася заборгованість за Кредитним до-
говором № 83/КВ-О7 у сумі: 2 705 900,92 гривні.

У відповідності до ст. 35 Закону України «Про іпотеку» ви-
магаємо виконати основне зобов’язання сплатити борг в су-
мі 2 705 900,92 гривні, що існує за Кредитним договором № 
83/КВ-07, за наступними реквізитами:

нак./рах. № 32073337201026, відкритий в Національному 
банку України, МФО 300001, код ЄДРПОУ 36645230, отриму-
вач ТОВ «ІК ІФГ Капітал».

Попереджаємо, що у випадку невиконання у 30-денний 
термін з моменту публікації даної вимоги в газеті «Урядовий 
кур’єр» та незадоволення даної вимоги щодо усунення пору-
шень Кредитного договору № 83/КВ-07, ТОВ «Інвестиційна 
компанія «ІФГ Капітал» буде змушене розпочати процедуру 
звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме на: нерухо-
ме майно: будівля кінотеатру, що розташована за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе (сучасна назва —  
м. Покров), вул. Середи Григорія, будинок 11, загальною 
площею 1129,67 кв. м., за планом земельної ділянки літера 
А-1, шляхом позасудового врегулювання у порядку, перед-
баченому Законом України «Про іпотеку».

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ви-
шиванюка Костянтина Олеговича як відповідача по 
цивільній справі № 756/3086/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до Ви-
шиванюка Костянтина Олеговича про стягнення за-
боргованості, розгляд якої призначено на 27.11.2017 
р. на 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.  
№ 18.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутнос-
ті відповідача.

Суддя К. А. Васалатій

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 15 год. 
30 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Османової Зери Рустамівни, третя особа: 
Державна фінансова інспекція в Тернопільській облас-
ті про стягнення надмірно виплаченої адресної допомо-
ги. Просимо з’явитись в судове засідання як відповідача 
Османову Зеру Рустамівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: вул. Бенцаля, 4/45, м. Тернопіль. У разі неяв-
ки відповідача в судове засідання, справа буде розгляда-
тися у її відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 15 год. 
00 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Зіночкіна Володимира Павловича, третя 
особа: Державна фінансова інспекція в Тернопільській 
області про стягнення надмірно виплаченої адресної до-
помоги. Просимо з’явитись в судове засідання як відпо-
відача Зіночкіна Володимира Павловича, останнє відоме 
місце проживання якого: вул. Дубовецька, 5/5, м. Терно-
піль. У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглядатися у його відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

Жовтневий районний суд Миколаївської області 

повідомляє, що 25 жовтня 2017 року судом було ви-

несено рішення по цивільній справі № 477/896/17 за 

позовом Павлової Валентини Василівни до Щербань 

Галини Микитівни про визнання права власності на 

земельну ділянку.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 

№ 10.

Суддя Л. М. Семенова

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідачку Можарову Альону Віталіївну 
(останнє відоме місце проживання: вул. Л. Курбаса, 2/267, 
м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської міської 
ради до Можарової Альони Віталіївни, третя особа: Держав-
на фінансова інспекція в Тернопільській області про стягнен-
ня коштів, розгляд якої відбудеться 14 грудня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із по-
силанням на докази, якими воно обгрунтовується. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде розглянуто у її відсут-
ності.

Суддя В. В. Ромазан

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року о 15 год. 
20 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд справи за 
позовом Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради до Зотової Марини Анатоліївни, третя осо-
ба: Державна фінансова інспекція в Тернопільській об-
ласті про стягнення надмірно виплаченої адресної допо-
моги. Просимо з’явитись в судове засідання як відпові-
дача Зотову Марину Анатоліївну, останнє відоме місце 
проживання якої: вул. Л. Курбаса, 6/114, м. Тернопіль. У 
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде 
розглядатися у її відсутності.

Суддя Н. М. Сташків

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Пилюгіна В’ячеслава Юрійовича в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Старостенко-Пілюгіної Ірини Миколаївни до Пилю-
гіна В’ячеслава Юрійовича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Марківської районної державної адміністра-
ції Луганської області про позбавлення батьківських 
прав. Судове засідання відбудеться в приміщенні  суду 
28.11.2017 р. о 13.30 год. за адресою: смт Марківка, пл. 
Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 370 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідачку Гнатюк Євгенію Леонідівну 
(останнє відоме місце проживання: вул. Київська, 10/113,  
м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Управління соціальної політики Тернопільської місь-
кої ради до Гнатюк Євгенії Леонідівни, третя особа: Держав-
на фінансова інспекція в Тернопільській області про стягнен-
ня коштів, розгляд якої відбудеться 14 грудня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із по-
силанням на докази, якими воно обгрунтовується. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде розглянуто у її відсут-
ності.

Суддя В. В. Ромазан

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає як відповідача Логачова Сергія Володимировича 
(останнє відоме місце проживання: вул. Зелена, 16/28, м. Тер-
нопіль) у судове засідання по цивільній справі за позовом Управ-
ління соціальної політики Тернопільської міської ради до Логачо-
ва Сергія Володимировича, третя особа: Державна фінансова ін-
спекція в Тернопільській області про стягнення коштів, розгляд 
якої відбудеться 14 грудня 2017 року о 09 гол. 30 хв. в приміщен-
ні Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із поси-
ланням на докази, якими воно обґрунтовується. У разі неявки 
відповідача до суду, справу буде розглянуто у його відсутності.

Суддя В. В. Ромазан

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідачку Чайковську Зою Вікентіївну 
(останнє відоме місце проживання: вул. Лучаківського, 7/90, 
м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської міської 
ради до Чайковської Зої Вікентіївни, третя особа: Держав-
на фінансова інспекція в Тернопільській області, про стяг-
нення коштів, розгляд якої відбудеться 14 грудня 2017 року 
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Тернопільського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із по-
силанням на докази, якими воно обгрунтовується. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде розглянуто у його від-
сутності.

Суддя В. В. Ромазан

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідачку Крамаренко Лідію Василів-
ну (останнє відоме місце проживання: вул. Чалдаєва, 11/66,  
м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської міської 
ради до Крамаренко Лідії Василівни, третя особа: Держав-
на фінансова інспекція в Тернопільській області, про стяг-
нення коштів, розгляд якої відбудеться 14 грудня 2017 року 
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Тернопільського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із по-
силанням на докази, яким,; воно обгрунтовується. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде розглянуто у її відсут-
ності.

Суддя В. В. Ромазан

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідачку Косинову Олену Анатоліївну 
(останнє відоме місце проживання: вул. Микулинецька, 58, 
м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Управління соціальної політики Тернопільської міської 
ради до Косинової Олени Анатоліївни, третя особа: Держав-
на фінансова інспекція в Тернопільській області про стягнен-
ня коштів, розгляд якої відбудеться 14 грудня 2017 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із по-
силанням на докази, якими воно обґрунтовується. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде розглянуто у її відсут-
ності.

Суддя В. В. Ромазан
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Кінбурн очима художників
ВЕРНІСАЖ. Митці показали свої твори за результатами пленеру 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

У Миколаївському об-
ласному художньому 

музеї імені В. Верещагіна 
відкрили виставку «Кін-
бурн — любов моя-2». На 
ній представлено близь-
ко півсотні картин худож-
ників із Миколаєва, Оде-
си, Харкова, Кривого Ро-
гу та Києва. Написані во-
ни в різних стилях і техні-
ках під час десятиденного 
пленеру на Кінбурнській 
косі. Ініціатором цього ці-
кавого проекту є творча 
людина — миколаївець 
Олександр Ус. Підтримав 
ідею та допоміг її реалі-
зувати народний депутат 
України Андрій Вадатур-
ський.

Заповідний Кінбурн за-
вжди притягував людей 
творчих, саме тут митці 
знаходять свою Музу, са-

ме тут підживлюються не-
звичайною енергетикою. 
Втім, цей рік став для Ко-
си не лише місцем тяжін-
ня художників та поетів. 
Кінбурнська коса є однією 
з тих територій, де про-
тиріччя між відпочинком 
і потребами збереження 
природи досягло певного 
апогею. За словами дирек-
тора Національного при-
родного парку «Білобе-
режжя Святослава» Юрія 
Козловського, підрахун-
ки фактичного перебу-
вання людей влітку 2017 
року показали, що май-
же досягнуто  максималь-
но допустимого рівня. Це 
близько 110 тисяч осіб за 
сезон. Передовсім, це на-
вантаження на природні 
комплекси: майже 60 ти-
сяч людей відпочивали у 
наметах. А будь-який за-
битий у землю кілок може 
призвести до природно-

го дисбалансу. Найбільшої 
шкоди завдає пересуван-
ня по косі на джипах, по-
зашляховиках. І нарешті, 
проблема з відходами та 
їх утилізацією. На переко-
нання Юрія Козловсько-
го, треба відпрацьовува-
ти механізми з обмежен-
ня відвідування Кінбурн-
ської коси.

Звісно, обмеження пе-
ребування в цій місцевості 
не стосуватимуться твор-
чих людей. Їм завжди ра-
ді, а Коса відкриває їм свої 
легенди. Саме такою стала 
тема вже другого пленеру 
— «Легенда Кінбурнської 
коси». В картинах різних 
художників насправді по-
єдналися містика, казки 
та легенди із сучасністю. 
Кожен, хто бував на Кін-
бурні, впізнає на полотнах 
знайомі місця. Ось майже 
зруйнований човен в Рим-
бах, Волижин ліс, вільхо-

вий гайок, хатинка на бе-
резі лиману, бар «Робін-
зон». Неповторні кінбурн-
ські мотиви відтворили на 
своїх полотнах миколаїв-
ські художники Юрій Гу-
менний, Дмитро Молдова-
нов, Тетяна Рябенко, Ан-
дрій Гук із Кривого Ро-
гу, киянка Марія Тертич-
на та інші художники. Де-
які з них уперше побува-
ли на Кінбурні та захопи-
лися красою незайманої 
природи. 

— На виставці пред-
ставлено всі школи укра-
їнського живопису — ки-
ївська, львівська, харків-
ська та одеська, —  за-
значив ініціатор проек-
ту Олександр Ус. —  Не-
зважаючи на різні ма-
нери, техніки та худож-
ні школи, всі вони прони-
зані  особливим ставлен-
ням до Кінбурну, відчут-
тям любові.  

У центрі Харкова з’явився символічний мурал 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДЧИНЕНІ ДВЕРІ. Відкри-
тий у межах Тижнів Німеччи-
ни в Харкові мурал створено на 
честь 25-ї річниці українсько-ні-
мецьких дипломатичних відно-
син і 27-річчя побратимства між 
Харковом і Нюрнбергом.

На картині, яку розмісти-
ли на будівлі на вулиці Пуш-
кінській, зображено оленя, що 
лежить під Деревом життя. Ця 
тварина — символ, який асоці-
юється із сонцем, сходом, чи-
стотою, відродженням, творен-
ням і духовністю. Образ оле-
ня пов’язаний з деревом через 
схожість його рогів з гілками. 
Вище написано слова німець-
кого художника родом з Нюрн-
берга Альбрехта Дюрера, гра-
фічна спадщина якого — од-
на з найбільших в історії євро-
пейського мистецтва і за обся-
гом та значенням стоїть в одно-
му ряду з графікою Леонардо 
да Вінчі й Рембрандта: «Немає 
ключів від щастя. Двері завжди 
відчинено».

«Мурал Dieoffenetür («Відчи-
нені двері») — міф Нюрнберга 
і Харкова, Дюрера і харківсько-
го малюнка. Це багаторівневий 
розпис, який на кожному рів-
ні читається як естетика Дюре-
ра. Двері спілкування між куль-
турами завжди відчинено. Коли 
ми розмовляємо, співпережива-
ємо, творимо, займаємося дуже 
позитивними і цікавими справа-
ми», —  розповіла старший ви-

кладач Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв ко-
ординатор конкурсу Дар’я Хрі-
санфова.

Вона пояснила, що означає 
Dieoffenetür. За словами па-
ні Дарини, малюнок перемож-
ців конкурсу — харківських ху-
дожників Олексія Постульги та 
Олексія Філіппова, а також Де-
ниса Стадника, став одним із 
перших символічних муралів, 

багаторівневим розписом, який 
потрібно розгадати.

Будинок на вулиці Пушкін-
ській, 28 обрано для картини не 
випадково. Раніше ця вулиця 
мала назву Німецької, а навпро-
ти будинку стояла німецька лю-
теранська храмова споруда — 
кірха. Будівлю в південнонімець-
кому стилі звели в 1913 році, а в 
1958 році її було зруйновано.

Як розповів Генеральний кон-
сул ФРН у Донецьку Вольфганг 
Мессінгер, ця кірха стала свід-
ком участі німців у розвитку 
Харкова. На вулиці Німецькій 
жили німецькі професори, ви-
кладачі Харківського універси-
тету, підприємці, які приїжджа-
ли до міста.

«Мурал у цьому історично-
му місці покликаний нагада-
ти наступним поколінням про 
творчість Дюрера, зв’язок різ-
них країн Європи, їхніх культур 
про те, що Харків і Нюрнберг 
пов’язує дипломатична друж-
ба. Історичне усвідомлення по-
роджує прагнення до будівни-
цтва сучасної України», — ска-
зав Вольфганг Мессінгер.

Львівські митники 
повертають 
пам’ятки

Ірина ЄГОРОВА 
для «Урядового кур’єру» 

ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ. 5 780 протоколів про пору-
шення митних правил на суму понад 103,8 мільйона гривень  
складено Львівською митницею ДФС з початку 2017 року. 
З них чимало — у намаганні протидіяти контрабанді пред-
метів, що мають історичну та культурну цінність. Зокрема, 
викрито спроби незаконного переміщення монет, датованих 
XIX століттям, грошові знаки Рейху, Радянського Союзу, 
книги початку ХХ ст., ікони на дерев’яній та металевій осно-
ві, раритетні німецькі газети «DAS REICH» 1942-1943 років, 
частина бивня мамонта вагою 8 кг тощо. Загалом майже 
200 предметів.

За правилами, документи на ці речі їдуть до Києва, на 
розгляд Експертно-фондової ради з питань безплатного пе-
редавання вилучених або конфіскованих культурних ціннос-
тей, обернених відповідно в дохід держави. Знаходяться там 
сьогодні, зокрема, і 28 книг, серед яких німецькі та польські 
видання кінця ХІХ — початку ХХ ст., «Кобзар» Т.Г.Шевченка 
(С.-Петербург. Книгопечатная Шмидт, Звенигородська, 20, 
1907 р.в., 636 сторінок), ікони та медальйони датовані ХІХ 
— ХХ століттями.

Окрім того, як зазначив виконувач обов’язків начальника 
Львівської митниці ДФС Віталій  Черкунов,  готують для ске-
рування на розгляд Експертно-фондової ради список з 50 
предметів зброї, серед яких  кавалерійський кірасирський 
палаш з піхвами, датований 1813 роком, кавалерійська сол-
датська шабля зразка 1822 року (з піхвами), англійська пі-
хотна шпага зразка 1796 року, іайто-японська тренуваль-
на шабля для айкідо тощо. Після ухвалення відповідних  рі-
шень, ці предмети передадуть музеям та релігійним уста-
новам.

Востаннє Львівська митниця ДФС передала 5 медалей Іс-
торико-архітектурному заповідникові в м. Жовква (Львів-
ська область) та медаль за участь у війні з Китаєм 1894-
1895 років, Японією 1894-1895 років — національному вій-
ськово-історичному музеєві України. Важливо, що ці пред-
мети, які є надбанням історії, нашого народу, залишаться в 
нашій державі і стануть доступними  широкому загалу гро-
мадян, а не лише окремим колекціонерам.

Кожна картина відтворює реальний та містичний Кінбурн

Новий мурал — загадка  і символ водночас
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