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

АДМІНІСТРУВАННЯ НАБОЛІЛЕ

4 Система автоматичного 
блокування податкових 
накладних завдає чималої 
шкоди легальному бізнесу, 
але й скасовувати її не можна

Чому видатних 
особистостей 
українського 
походження вважають 
вченими інших країн
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Міністр закордонних справ про широкий спектр 
діяльності, зокрема з транзиту й розподілу газу

Намолот зернових 
наближається 
до прогнозу 

УРОЖАЙ. В Україні станом на середину тижня намолочено 
57,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур за вро-
жайності 42,0 ц/га на площі 13,8 мільйона гектарів (94% про-
гнозу — 14,6 мільйона га). Зокрема зібрано: гречки — 198 ти-
сяч тонн на площі 180 тисяч га, або 99% прогнозу (181 тисяча 
га); проса — 83 тисячі тонн на площі 55 тисяч га, або 98% про-
гнозу (56 тисяч га); кукурудзи — 19,5 мільйона тонн на площі 
3,7 мільйона га, або 82% прогнозу (4,5 мільйона га). Найбіль-
ший вал зерна намолочено у Вінницькій — 4,6 мільйона тонн, 
Одеській — 4,4, Полтавській — 3,8, Харківській і Дніпропетров-
ській областях — відповідно 3,7 і 3,6 мільйона тонн, повідомляє 
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. 

На сьогодні зібрано соняшнику 11,8 мільйона тонн із площі 5,89 
мільйона га, або 99% прогнозу. Сої намолочено 3,6 мільйона тонн 
на площі 1,9 мільйона га, або 95% прогнозу. Накопано 13,6 мільйо-
на тонн цукрових буряків на площі 300 тисяч га, або 94% прогнозу.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:

ЦИФРА ДНЯ

1,319 млн тонн  
становлять запаси вугілля на складах 

вітчизняних ТЕС. Упродовж тижня 
вони зросли на 10,2%

«Критерій 
успішності — залучення 

європейського 
енергетичного бізнесу 

в економіку України. 
Не лише трейдерів, 

а й тих, хто здатен 
поліпшити 
ситуацію».

Нормативні 
батоги і пироги 
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АКТУАЛЬНО. Хто краще захищений Законом «Про житлово-
комунальні послуги» — споживач чи надавач послуг?

Програму енергоефективності буде посилено 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Згідно з урядовим сценарієм, Україна має перетворитися 
на державу-експортера природного газу до 2035 року

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Нинішній захід розпочинавс я 
хвилиною мовчання. У таки й 

спосіб міністри разом із Пре м’є-
ром Володимиром Гройсманом 
вшанували пам’ять загиблих 

під час Революції гідності. Глава 
уряду наголосив, що влада від-
повідає перед кожним, хто від-
дав життя і здоров’я за те, щоб 
Україна стала на шлях демокра-
тичного європейського розвитку. 

А стратегічним завданням уря-
ду він назвав повну енергетич-

ну незалежність нашої держави. 
Головне, що для цього є потрібні 
ресурси. «Ми всі пам’ятаємо, що 
донедавна ми були повністю за-
лежні всіма енергоресурсами від 
Росії. І пам’ятаємо, що це завжди 
було інструментом тиску й шан-
тажу України. Ми понад 720 днів 

живемо без російського газу, 
— продовжив тему Володимир 
Гройсман. — Так, ми купуємо газ 
за кордоном. Але наше завдання 
не купувати, а стати енергетич-
но незалежною державою, а зго-
дом розпочати експорт енерго-
ресурсів». 

Окрім цього, на порядку ден-
ному роботи Кабміну — реаліза-
ція програм енергоефективності. 
Уряд готовий підвищувати обся-
ги фінансування цих про-
грам, а також формування 
справедливої формули ці-
ни на енергоносії. 2



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення про проведення аукціону №229Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

28.11.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №229Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно  
постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Старто-
ва ціна за 1 
тонну, грн.     
(без ПДВ)

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лота, грн.     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 000 1 12 070,29 14 484,35 28 968 700,00 2 000,00 28 968 700,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 300 1 12 070,29 14 484,35 33 314 005,00 2 300,00 33 314 005,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
3 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 2 400 1 12 070,29 14 484,35 34 762 440,00 2 400,000 34 762 440,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
4 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
5 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
6 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
7 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
8 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
9 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
10 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
11 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
12 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
13 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 810 1 12 070,29 14 484,35 40 701 023,50 2 810,00 40 701 023,50 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс грудня 2017 р.)
14 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
15 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
16 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
17 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
18 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
19 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
20 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 2 000 1 12 070,29 14 484,35 28 968 700,00 2 000,00 28 968 700,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
21 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз» 1 610 1 12 070,29 14 484,35 23 319 803,50 1 610,00 23 319 803,50 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
22 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
23 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
24 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
25 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
26 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 2 000 1 12 070,29 14 484,35 28 968 700,00 2 000,00 28 968 700,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
27 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
28 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
29 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
30 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 487 1 12 070,29 14 484,35 21 538 228,45 1 487,00 21 538 228,45 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
31 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
32 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
33 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
34 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
35 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
36 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
37 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 900 1 12 070,29 14 484,35 27 520 265,00 1 900,00 27 520 265,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
38 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
39 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 600 1 12 070,29 14 484,35 37 659 310,00 2 600,00 37 659 310,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)
40 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
41 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
42 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
43 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 160 1 12 070,29 14 484,35 16 801 846,00 1 160,00 16 801 846,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
44 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
45 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
46 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
47 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
48 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
49 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
50 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 300 1 12 070,29 14 484,35 18 829 655,00 1 300,00 18 829 655,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
51 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
52 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 12 070,29 14 484,35 34 762 440,00 2 400,00 34 762 440,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)
53 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 1 510 1 12 070,29 14 484,35 21 871 368,50 1 510,00 21 871 368,50 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)
54 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 1 000 1 12 070,29 14 484,35 14 484 350,00 1 000,00 14 484 350,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)
55 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)
56 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)
57 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
58 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
59 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
60 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Бориславнафтогаз» 3 083,900 1 12 070,29 14 484,35 44 668 286,97 3 083,900 44 668 286,97 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
61 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
62 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
63 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
64 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
65 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
66 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
67 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» 2 469,900 1 12 070,29 14 484,35 35 774 896,07 2 469,900 35 774 896,07 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
68 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
69 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 550 1 12 070,29 14 484,35 36 935 092,50 2 550,00 36 935 092,50 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс липня 2017 р.) *
70 ПАТ «Укрнафта» ПАТ «Укрнафта» 1 849 1 12 070,29 14 484,35 26 781 563,15 1 849,00 26 781 563,15 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс травня 2017р.)
71 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 000 1 12 070,29 14 484,35 28 968 700,00 2 000,00 28 968 700,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)

72 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 12 070,29 14 484,35 34 762 440,00 2 400,00 34 762 440,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)

73 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 000 1 12 070,29 14 484,35 28 968 700,00 2 000,00 28 968 700,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)

74 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 12 070,29 14 484,35 34 762 440,00 2 400,00 34 762 440,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)

75 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 000 1 12 070,29 14 484,35 28 968 700,00 2 000,00 28 968 700,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (ресурс грудня 2017 р.)

76 ПАТ «Укрнафта» СП «УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвірнанафтогаз» 2 400 1 12 070,29 14 484,35 34 762 440,00 2 400,00 34 762 440,00 по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз» (ресурс грудня 2017р.)

77 ПАТ «Укрнафта» СП «Бориславська нафто-
ва компанія» 2 500 1 12 070,29 14 484,35 36 210 875,00 2 500,00 36 210 875,00 по трубопроводам: філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» знаходиться  на ПАТ НПК «Галичина» (Ресурс вересня-листопада 2017р.) *

78 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 
Спільна дяльність № 5/56 1 000 1 12 070,29 14 484,35 14 484 350,00 1 000,00 14 484 350,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс серпня-грудня 2017 р.)

79 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 
Спільна дяльність № 35/21 3 000 1 12 070,29 14 484,35 43 453 050,00 3 000,00 43 453 050,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс серпня-грудня 2017 р.)

80 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» 
Спільна дяльність № 35/21 2 200 1 12 070,29 14 484,35 31 865 570,00 2 200,00 31 865 570,00 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс серпня-грудня 2017 р.)

81 ПАТ «Укрнафта» 
НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» спіль-
на діяльність за 
Договором №35/4

5 000 1 12 070,29 14 484,35 72 421 750,00 5 000,00 72 421 750,00 По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс грудня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 218 329,800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 3 162 365 238,63

ПАТ «Укрнаф-
та» (Ресурс груд-
ня 2017 р., лис-
топада 2017 р., 
жовтня 2017 р., 
серпня-грудня 

2017 р.)

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

ПАТ «Укрнаф-
та» (Ресурс лип-

ня 2017 р.)

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

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс травня 

2017 р.)

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

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

СП «Борислав-
ська нафтова  

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

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

ність за Догово-
ром №35/4

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
містить-
ся в од-

ному лоті, 
тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.  
(без ПДВ)

Старто-
ва ціна 

за 1 тон-
ну, грн.        
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лоту, грн     
(з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 700 1 12 864,60 15 437,52 10 806 264,00 700,00 10 806 264,00 по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс листопада 2017р.)
2 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Полтаванафтогаз» 500 1 12 864,60 15 437,52 7 718 760,00 500,00 7 718 760,00 по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс грудня 2017р.)

Загальний обсяг, тонн: 1 200,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 18 525 024,00

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

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

Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 27.11.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

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

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Гнибеди Віктора Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійович викли-
кається на 29 листопада 2017 року о 08.30 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження.

Суддя Костромітіна О. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений: Ігнатов Денис 
Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, виклика-
ється до суду на 09.00 год. 28 листопада 2017 року (корп. 
№ 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошен-
ня його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/4502/16-к 
за обвинуваченням Доброс А. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачена: Доброс Анжеліка Олексіївна, 03.03.1965 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Фі-
латова, 8/4, викликається до суду на 10.00 год. 28 листопа-
да 2017 року (корп. № 2, каб. №18), для участі у судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та 
оголошення її у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Шевченка Олександра Ле-
онідовича до Шевченко Катерини Сергіївни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням. Відповідачка у справі — Шевченко Катерина Сергіївна, 
29.11.1989 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. 
Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, буд. 91, викликається до 
суду на 28 листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин, каб. № 14, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 219/7674/17; 2/219/3661/2017 за позовною заявою Іль-
ченко Юліани Ігорівни до Ільченка Андрія Олексійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Ільченко Андрій Олексійович (останнє 
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, Бах-
мутський район, с. Покровське, вул. 40 років Перемоги, 6/2), ви-
кликається 28 листопада 2017 року на 08 годину 30 хвилин до 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгляді спра-
ви по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає цивільну справу за позовом Суровцевої Ольги Олексіївни до Алі-
заренко Ірини Іванівни, Алізаренка Романа Юрійовича, Суровцева 
Сергія Леонідовича про визнання договору купівлі-продажу кварти-
ри дійсним та визнання права власності на 1/2 частину квартири. Від-
повідачі у цивільній справі №233/3563/17 — Алізаренко Ірина Іванів-
на, 10.11.1963 р.н.; Алізаренко Роман Юрійович, 19.02.1984 р.н.; Су-
ровцев Сергій Леонідович, 06.12.1964 р.н., останнє відоме місце реє-
страції яких: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 
56, кв. 52, викликаються в судове засідання на 16.00 год. 27 листо-
пада 2017р. Розгляд справи відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх-
ньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом До-
лженко Світлани Григорівни до Долженка Володимира 
Олександровича про розірвання шлюбу,

Відповідач: Долженко Володимир Олександрович, за-
реєстрований за адресою: 87512, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Грушевського, 5, викликається для участі 
у розгляді справи, яке відбудеться 29.11.2017р. о 08.45 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31, к. 19.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Усова Аркадія Вікторо-
вича, Усової Ірини Василівни до Ткаченка Юрія Вікторовича про 
визнання особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням. Відповідач у справі — Ткаченко Юрій Вікторович, 
13.02.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Леваневського, буд. 27, кв. 16, виклика-
ється до суду на 28 листопада 2017 року об 11 годині 20 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

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

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

організатори торгів: 
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота:
F11G4139-F11G4171
F11G4174-F11G4183
F11G4190-F11G4196
F11G4197-F11G4205
F11G4208-F11G4217

Короткий опис активів (майна) в лоті:
Основні засоби.
Право вимоги за кредитними договорами.
Право вимоги за кредитними договорами.
Право вимоги за кредитними договорами.
Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

08.12.2017;22.12.2017; 09.01.2018; 23.01.2018;
06.02.2018; 20.02.2018; 06.03.2018; 21.03.2018. 

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 лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27647-
asset-sell-id-133027
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27648-
asset-sell-id-133028
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27777-
asset-sell-id-133490
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27649-
asset-sell-id-133029
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27650-
asset-sell-id-133030

Номер лота: F11GL4222-F11GL4226
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 11.01.2018

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/27651-asset-sell-id-133031

Номер лота: F11GL4227-F11GL4301
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 12.01.2018

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/27790-asset-sell-id-133503

Номер лота: F11GL4302-F11GL4375
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 16.01.2018

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/27653-asset-sell-id-133033

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Узік Сергій Вікторович, 19.01.1971 року наро-

дження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається 27 листопада 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин до старшого слідчого в особливо важливих справах Гене-
ральної прокуратури України Гамора Андрія Івановича, за адре-
сою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. № 2101 (тел.: 044 200 
56 72) для проведення процесуальних дій, передбачених ст.ст. 
290, 293 КПК України (відкриття матеріалів кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів досудового розслідування) у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003923 від 15.12.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Возний Валерій Борисович, 03.08.1976 року на-

родження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни викликається 27 листопада 2017 року о 12 годині 00 хви-
лин до старшого слідчого в особливо важливих справах Гене-
ральної прокуратури України Гамора Андрія Івановича, за адре-
сою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. № 2101 (тел.: 044 200 
56 72) для проведення процесуальних дій, передбачених ст.ст. 
290, 293 КПК України (відкриття матеріалів кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів досудового розслідування) у кримінальному провадженні   
№ 42016000000002194 від 25.08.2016.

Заставнівський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 59400, Чер-
нівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності, 95) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

27.11.2017 об 11:30 до Іванова Ніка Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 59422, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Чуньків) справа  
№ 716/1713/17, суддя Сірик І. С.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

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

27.11.2017 о 13:30 до Шмалько Євгеній Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 74212, Херсонська обл., Нововоронцовський р-н, с. Любимівка, вул. 
Нова, буд. 91) справа № 660/981/17, суддя Каневський В. О.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961) 
Повідомляємо, що з 1 грудня 2017 року змінюються умови 

правил надання телекомунікаційних послуг для абонентів  — 

фізичних осіб. 

Детальна інформація — за телефоном  (044) 507 00 00 
або 177 (з телефонних ліній Vega) 

та на офіційному сайті компанії vega.ua.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній 
справі 2-1510/17 за позовом Світухової Наталії Олександрівни 
викликає як відповідача Світухова Олега Володимировича на 27 
листопада 2017 року о 14 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді  
Потабенко Л. В. у приміщенні Обухівського районного суду Ки-
ївської області за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, б. 20.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

По цивільній справі за позовом Шопинського В.М. до Різниківської 
сільської ради Вовчанського району Харківської області, 3 особи — 
Відділ Держгеокадастру у Вовчанському районі, Бурейчак В. М., про 
визнання права власності для участі у справі викликається до Вовчан-
ського районного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Вовчанськ, вул. Торгова, 2, на 09 годину 00 хвилин 27 листо-
пада 2017 року, третя особа: Бурейчак Віталій Миколайович.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки третьої особи до суду на визначений день та час 

справа буде розглянута без його участі.
Суддя М. М. Глоба

Відповідно до ст.ст. 74—76 ЦПК України Приморський район-
ний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засі-
дання як відповідачку Луговську Людмилу Олегівну по цивільній 
справі № 522/17904/17-ц за позовом Луговського Віктора Ігоро-
вича до Луговської Людмили Олегівни, третя особа: Служба у 
справах дітей Біляївської райдержадміністрації Одеської облас-
ті, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 01.12.2017 року о 12 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи, справа 
буде розглянута за її відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Некрасова Дмитра Михайловича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 10.01.1989 р.н., останнє 
місце реєстрації якого: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв. 
10, викликається на 29.11.2017 року о 13.00 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді кримінального прова-
дження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/2012/17 за позовом Чехонадського Андрія Олексійовича до Чаплигіна 
Дмитра Вікторовича про стягнення грошових коштів. Відповідач Чаплигін Дми-
тро Вікторович, 06.01.1982 р.н., останнє відоме місце мешкання: м. Харцизьк, вул. 
Фрунзе, 77/97, Донецька область, викликається в судове засідання на 11.00 год. 
29 листопада 2017 року, кабінет № 1.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Дзержинський міський суд До-
нецької області викликає Ульяненка 
Сергія Дмитровича по криміналь-
ному провадженню № 225/2733/17, 
як обвинуваченого у вчиненні зло-
чину за ч. 1 ст. 258-3 КК України в 
судове засідання, яке відбудеться 
29.11.2017 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко С. В.

9 грудня 2017 о 13.00 год. у 
приміщенні готелю «Турист» від-
будуться збори інвесторів, потер-
пілих внаслідок діяльності груп 
інвестиційно-будівельних ком-
паній «Еліта-Центр» за об’єктом: 
м. Київ, вул. Курнатовського, 7б. 
Реєстрація починається о 12.45 
год., запрошуються тільки інвес-
тори та особи по дорученню.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в 
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Хараман 
Алли Олексіївни, Шири Віри Володимирівни до Сухаревської 
Вікторії Миколаївни про стягнення матеріальної та мораль-
ної шкоди, повідомляє, що судове засідання призначено на 
29.11.2017 р. о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, Великоновосілківський район, смт Вели-
ка Новосілка, вул. Фонтанна, 21, суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідачку Сухаревську Вікторію Мико-
лаївну, проживає (перебуває) за адресою: вул. Мостового, 
буд. 24, смт Петрівка Станично-Луганського району Луган-
ської області. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпо-
відачки в судове засідання справа буде розглянута за її від-
сутності.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знахо-
диться кримінальне провадження відносно обвинуваченого Кіп-
ки Володимира Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області від 4 травня 2017 року справу було призначено до судо-
вого розгляду на підставі обвинувального акта у кримінальному 
провадженні відносно обвинуваченого Кіпки Володимира Анато-
лійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження.

Обвинувачений Кіпка В. А., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Луганське, вулиця Ушако-
ва, 54, викликається 29 листопада 2017р. о 08 годині 30 хвилин 
до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Миколаївський районний суд Миколаїв-
ської області повідомляє відповідача: Гаврушо-
ва Миколу Анатолійовича, останнє відоме міс-
це проживання якого: с. Лісоводи Хмельниць-
кої області, про дату слухання цивільної справи 
№480/1328/17-ц за позовом Гаврушової Галини 
Євгеніївни до Гаврушова Миколи Анатолійовича 
про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням, яке від-
будеться о 09 год. 40 хв. 27 листопада 2017 року 
в приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду 
справи і у разі неявки позов може бути розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Н. О. Шаронова

Кузнецовський міський суд Рівненської об-
ласті викликає Наход Олесю Олександрівну, 
останнє відоме місце проживання якої значить-
ся: Рівненська область, м. Вараш, м-н Будівель-
ників, буд. №19/1, кв. №24, як відповідачку по 
справі за позовом Руських Любові Андріївни до 
Наход Олесі Олександрівни про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням, яка призначена до розгляду на 29 
листопада 2017 року о 13.00 год. у приміщенні 
Кузнецовського міського суду Рівненської об-
ласті за адресою: 34400, м. Вараш, м-н Будівель-
ників, 3. У разі неявки до суду відповідачка по-
винна повідомити суду причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність на підста-
ві наявних у ній доказів.

Суддя Ю. В. Мануляк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької облас-
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/3985/2017 за позовною заявою ПАТ 
«Укр газбанк» до Адамбаєвої Світлани Леонідівни, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог на предмет спору – ТОВ «Донбаська продуктова компанія» про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачка у справі: Адамбаєва Світлана Леонідівна, останнє місце реєстра-
ції – 86391, Донецька область, м. Жданівка, квартал 1, буд. 7, кв. 12, викликається на 
29.11.2017 року о 09.00 годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Селютіна В. М. до Селютіної Н. І. 
про розірвання шлюбу.

Відповідачка Селютіна Ніна Іванівна, 1946 р.н., останнє місце реєстрації якої: Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, б-р Полупанова, 18/11, викликається на 29.11.2017 року о 09.40 год. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді справи. До розгляду 
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки необхідно повідомити суд про 
причини неявки, інакше справу буде розглянуто в її відсутність на підставі наявних у ній даних 
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Чечельницький районний суд Вінницької області викликає в судове за-
сідання як відповідача Пастушенка Сергія Миколайовича, 1983 року наро-
дження, по цивільній справі №151/792/17 за позовною заявою Пастушенко 
Інни Валентинівни до Пастушенка Сергія Миколайовича.

Судове засідання призначено на 27 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Чечельницького районного суду Вінницької області за адресою: 
Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Жовтнева, 33.

Явка відповідача Пастушенка С. М. у справі обов’язкова. У разі неявки від-
повідача в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності за на-
явними в ній доказами.

Суддя В. С. Моцний
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Дніпровський районний суд м.Києва (адреса суду: 02105, м. Ки-
їв, вул. Сергієнка, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.12.2017 об 11:30 до Самотойлова Світлана Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 02105, м. Київ, пр. Возз’єднання, буд. 1в,  
кв. 14) справа № 755/6968/17, суддя Виниченко Л. М.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Ірпінський міський суд Київської обл. (адреса суду: 08200, Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

06.12.2017 о 09:30 до Стрельцова Олена Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, смт Ворзель, вул.Ворзель-
ська, буд.10/23-б, кв. 1) справа № 367/5961/17, суддя Саранюк Л. П.

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

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

Повістка про виклик
Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 р.н., останнє відоме міс-

це проживання якого: м. Харків, пр-т Маршала Жукова, б. 13, кв. 79, 
відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Ви викликаєтесь на 
12:10 год. 30.11.2017; 11:40 год. 15.12.2017; 11:30 год. 21.12.2017; 
до Київського районного суду м. Харкова (м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 7-Б, зал 38) як обвинувачений у кримінальному проваджен-
ні №640/19897/16-к для участі в судових засіданнях по кримінально-
му провадженню за обвинуваченням Гур’янова А. Б. за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110 КК України. Додатково просимо надати паспорт. Явка до 
суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н. М.

Втрачені документи: 
Свідоцтво про право 

власності, CR №000991 
та Свідоцтво 
про плавання 

під Державним прапором 
України, CN №000993, 

видані на «ЗЗВА Вакатов 
і Компанія», 

вважати недійсними.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Зеленської Ольги Ар-
турівни до Зеленського Богдана Миколайовича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Добропільської міської ради, про 
позбавлення батьківських прав та збільшення розміру алі-
ментів.

Відповідач Зеленський Богдан Миколайович, 16.03.1984 
р.н., останнє місце реєстрації якого: м. Донецьк, вул. Гурьєв-
ська, 6/17, викликається на 01.12.2017 року об 11.00 год. до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, 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-
ву буде розглянуто в його відсутність на підставі наявних у 
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Сезоненко Людмили Олександрівни до Сезо-
ненка Олександра Володимировича про розірван-
ня шлюбу. Відповідач по справі: Сезоненко Олек-
сандр Володимирович, останнє відоме місце роз-
ташування: Донецька область, м. Горлівка, вулиця 
Остапенка, будинок № 36, квартира № 65, виклика-
ється на 4 грудня 2017 року о 08 годині 00 хвилин 
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2), для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Борзнянський районний суд Чернігівської області 
викликає Стрижака Олександра Вікторовича як від-
повідача у цивільній справі № 730/755/17 за позовом 
Стрижак Валентини Дмитрівни до Стрижака Олек-
сандра Вікторовича, територіальної громади в особі 
Борзнянської міської ради про визнання права влас-
ності в порядку спадкування, яка призначена до роз-
гляду на 16 січня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні 
Борзнянського районного суду Чернігівської облас-
ті за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна Борз-
нянського району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 
ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається належним чином пові-
домлений про час і місце розгляду справи.

Суддя І. І. Тіслюк

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області 
викликає в судове засідання Брея Ігоря Андрійовича за 
адресою: м. Дунаївці, вул. Шевченка, 116, кв. 19, Хмель-
ницької області, як відповідача по справі №674/1218/17, 
пров. №2/674/740/17 за позовом Нижник Любові Андрі-
ївни до Брея Ігоря Олександровича, третя особа: Дунає-
вецький районний сектор державної міграційної служби 
України у Хмельницькій області, про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим примі-
щенням та про зняття з реєстраційного обліку в будинку, 
яке відбудеться 22.12.2017 р. о 10.30 год. у залі суду за 
адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці, Хмельниць-
ка область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки, справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами за його відсутності (зао-
чний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/4179/2017 за позовом 
Ніколаєвої Людмили Валентинівни до Близнюка Євге-
на Ярославовича за участі третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору Ічеткіної Ірини 
Володимирівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування жилим приміщенням.

Відповідач у справі: Близнюк Євген Ярославо-
вич, зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Жовтневої революції, 10-А, виклика-
ється на 4 грудня 2017 року о 08 год. 30 хв. до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. І. Старовецький

Горбик Сергій Володимирович, проживає за адре-
сою: м. Київ, вул. Драгоманова, 6-А, кв. 22, місце ре-
єстрації невідоме, викликається як відповідач Дар-
ницьким районним судом м. Києва в судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 16 год. 30 
хв. у цивільній справі за позовом Об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку «Позняки — 
Комфорт» до Горбика Сергія Володимировича про 
стягнення заборгованості за житлово-комунальні 
послуги.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута в його відсутність з урахуванням 
наявних у ній доказів відповідно до чинного законо-
давства.

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Коніщева Олега Георгійовича (остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Прирічна, 
5, кв. 787) у судове засідання на 28.11.2017 року о 
09 год. 45 хв., у зв’язку з розглядом цивільної спра-
ви за позовом Башкарьова Олексія Володимировича 
до Коніщева Олега Георгійовича, треті особи: Служ-
ба у справах дітей Оболонської районної в місті Киє-
ві державної адміністрації, Оболонський районний у 
м. Києві відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції 
у м. Києві, Коніщева Галина Іванівна, про визнан ня 
батьківства.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних 
по ній доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н. О.

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Наумова Володими-
ра Анатолійовича як відповідача по цивільній справі  
№ 381/4042/17 за позовом Наумової Євгенії Георгі-
ївни до Наумова Володимира Анатолійовича, третя 
особа: Відділ опіки та піклування служби у справах 
дітей та сім’ї Фастівської міської ради, про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 27 листопада 2017 року о 09 год. 30 хв. за 
адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана Сту-
пака, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засідан-
ня обов’язкова.

Головуючий суддя Чернишова Є. Ю.

Солонянський районний суд Днiпропетровської обл. 
(адреса суду: 52400, Дніпропетровська обл., смт Солоне, 
вул. Строменка, 1-А) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

29.11.2017 о 08:30 до Хачатрян Володя Гришайович, 
(останнє відоме місце реєстрації: 52410, Дніпропетровська 
обл., Солонянський р-н, с. Сурсько-Михайлівка, вул. Леніна, 
буд. 39) справа № 192/1028/17, суддя Щербина Н. О.

08.12.2017 о 09:00 до Стеценко Олександр Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 52433, Дніпропетров-
ська обл., Солонянський р-н., с. Єлізарово, вул. Шевченка 
буд. 28) справа № 192/1298/17, суддя Стрельников О. О.

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

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

Марганецький міський суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 53970, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Радянська, 72 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

11.12.2017 о 09:00 до Пастушков Олександр Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53407, Дніпропетров-
ська обл., м. Марганець, вул. Клубна, буд. 11, кв. 75) справа 
№ 180/1351/17, суддя Хомченко С. І.

11.12.2017 о 10:00 до Крахмаль Сергій Олегович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 53407, Дніпропетровська обл.,  
м. Марганець, вул. Шахтна,  буд. 7) справа № 180/1488/17, 
суддя Хомченко С. І.

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

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

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської об-
ласті (адреса суду: 27500, Кіровоградська обл., м. Світло-
водськ, вул. Приморська, 48) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 14:30 до Железняк Євген Віталійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 27503, Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ, вул. Конько, буд. 31, кв. 142) справа  
№ 401/2012/17, суддя Гонтаренко Т. М.

28.11.2017 о 09:00 до Калмикова Вікторія Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 27552, Кіровоградська 
обл., Світловодський р-н, смт. Власівка, вул. Праці, буд. 33, 
кв. 37) справа № 401/1657/17, суддя Гонтаренко Т. М.

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

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

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адре-
са суду: 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 
Дружби народів, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 08:30 до Лагонда Лідія Анатоліївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 55001, Миколаївська обл., м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби Народів, буд. 20, кв. 11) справа  
№ 486/594/17, суддя Савін О. І.

05.12.2017 о 10:00 до Абрамович Дмитро Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 55000, Миколаївська 
обл., м.Южноукраїнськ, вул. Миру, буд. 8, кв. 67) справа  
№ 486/906/16-ц, суддя Волкова О. І.

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

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

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

27.11.2017 о 09:00 до Башняк Сергій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
27326, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Красносілля, вул. Шевченка, буд. 
18) справа № 397/1410/17, суддя Мирошниченко Д. В.

27.11.2017 о 08:45 до Заєць Катерина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
27343, Кіровоградська обл.,Олександрівський р-н, с. Родниківка, вул. Антонова, буд. 35) 
справа № 397/1468/17, 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.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Зважаючи на розвиток електронних каналів комунікації, розповсю-

дження використання цифрового підпису суттєво зменшилася кіль-
кість відправлення телеграм. Враховуючи застарілість обладнання 
та відсутність його підтримки з боку виробників, відповідно до вимог  
ст. 35 Закону України «Про телекомунікації», повідомляємо, що Укрте-
леком прийняв рішення припинити з 1 березня 2018 року надання по-
слуг телеграфного зв’язку загального користування для всіх категорій 
споживачів. Буде припинено приймання, обробка та передача на до-
ставку телеграм усіх видів та категорій.

Детальну інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.
Також інформацію можна отримати за телефонами Контакт-центру 
0-800-506-800 та 0-800-506-801 (дзвінки безкоштовні з мереж укра-

їнських операторів).

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» на електронному торговельному майданчику Фондова біржа  
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» 

(https:// www.ux.ua/)
  Номер лота: 26

Коротка назва лота: Облігації підприємств. Іменні дисконтні бездокументарні. 
Емітент: ТОВ «ФАКТОР-МЕД»

Місце проведення аукціону: Фондова біржа ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Дата проведення аукціону: 30.11.2017 (перші торги),14.12.2017 (другі тор-

ги), 28.12.2017 (треті торги),  15.01.2018 (четверті торги), 29.01.2018 (п’яті торги),  
12.02.2018 (шості торги), 26.02.2018 (сьомі торги), 12.03.2018 (восьмі торги)

Час проведення аукціону: о 12:00 годин
Детальна інформація по лоту (початкова ціна, правила участі в аукціоні та інше):  

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/113-ukrgazprombank/ 
27277-asset-sell-id-132246

Оголошується пошук потенційних інвесторів (са-
наторів) для розгляду питання можливої участі на 
взаємовигідних умовах у відновленні платоспромож-
ності ТОВ «Горизонт 12» (код ЄДРПОУ 35261956, 
адреса: проспект Миру, 49-А, м. Чернігів, 14005), від-
носно якого Господарським судом Чернігівської об-
ласті 14.08.17р. порушено провадження у справі про 
банкрутство №927/730/17 та здійснюється процеду-
ра розпорядження майном. Загальна сума заборго-
ваності ТОВ «Горизонт 12» перед кредиторами від-
повідно до реєстру вимог кредиторів складає 1 515 
662,50 грн, основним видом діяльності підприємства 
є виробництво повітряних і космічних літальних апа-
ратів, супутнього устаткування, інформації про наяв-
ність у власності підприємства майна на даний час  
немає. Контакти для отримання більш детальної ін-
формації щодо стану боржника, провадження у 
справі, умов інвестування та надання пропозицій 
щодо конкретних умов участі інвесторів (санаторів) 
у відновленні платоспроможності боржника: моб.т. 
067-502-33-93, Арбітражний керуючий Куліченко М. 
В., вул. Січових Стрільців, 13, оф. 32, м. Київ, 04053. 
Пропозиції щодо можливої участі у відновленні пла-
тоспроможності ТОВ «Горизонт 12» приймаються до 
05.12.2017р.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької  
області  (84112, м. Слов’янськ,  вул.  Доброволь-
ського, 2) розглядає кримінальне провадження  
№ 42014080000000652 (номер справи 243/243/3053/15-к, 
номер провадження 1-кп/243/735/2017) за обвинува-
ченням Ковінько Яни Василівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК  
України.

Обвинувачена по справі: Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россі-
ні, 6/30, викликається на судові засідання, які відбу-
дуться 29 листопада 2017 року о 13.15 год. та 6 груд-
ня 2017 року о 08.20 год. до суду для участі у роз-
гляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Сальника Сергія Павловича, 
08.09.1972 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Сальник С. П. (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 
1, проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 52), ви-
кликається на 28.11.2017 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Ткач Г. В.

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

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

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 15400, Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 
6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

06.12.2017 о 14:00 до Пархоменко Сергій Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15401, Чернігівська обл.,  
м. Семенівка, вул. Мотори, буд. 24) справа № 744/1055/17, 
суддя Гнип О. І.

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

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

Канівський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 88) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

04.12.2017 о 09:00 до Тараненко Ігор Ігорович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 19001, Черкаська обл., м. Канів, вул. 
Ломоносова, буд. 35, гурт., кім. 1) справа № 697/2252/17, 
суддя Льон О. М.

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

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

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу цінних паперів, які належать  

ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

Номер лота 48

Короткий опис активів (май-
на) в лотах

Облігації ПАТ «ПРОФІ-
НАНС», UA4000177976:
в к-ті 27570,00 шт.,  
що належать  
ПАТ «КБ «АКТИВ –
БАНК» та в к-ті  24000,00 
шт., що належать 
ПАТ«ЕНЕРГОБАНК». 

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

http://www.ux.ua/

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

28.11.2017

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку про-
ведення відкритих торгів 
(аукціону) по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті: 
http://www.ux.ua/ 

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
40-aktyv-bank/27139- 
asset-sell-id-132103

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Кова-
ля Богдана Володимировича, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Прохоровська, 67, кв. 37, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» до Коваля Богдана Воло-
димировича про стягнення грошових коштів у відшкоду-
вання майнової шкоди — призначене на 30 листопада 
2017 року о 14 годині 30 хвилин у кабінеті № 220 суду за 
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності 
за наявними в ній доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Гука Ігоря Володимировича (останнє ві-
доме місце проживання: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Університетська, 35/35), що 30 листопада 2017 
року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Мелі-
тополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатись обвинувальний 
акт в кримінальному провадженні відносно Гука І. В. за  
ч. 3 ст. 368 КК України.

З опублікуванням оголошення про виклик Гук І. В. по 
справі вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгля-
ду за його відсутності.

Суддя Редько О. В.

Краматорський міський суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу № 234/16205/17 (провадження  
№ 2/234/5313/17) за позовом Люсіо Ірини Борисівни до Лю-
сіо Віталія Віталійовича про розірвання шлюбу.

Викликається Люсіо Віталій Віталійович, 26.11.1973 року 
народження, який проживає за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, бул. Краматорський, 18/58, на 29 листопада 
2017 року о 08 годині 30 хвилин, для участі в судовому за-
сіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського місь-
кого суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази.

Суддя А. О. Чернобай

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Савчука Ігоря Анатолійовича за позовом Мар-
тинова Андрія Анатолійовича до Публічного акціонерно-
го товариства «Універсал банк», Савчука Ігоря Анатолійо-
вича, третя особа: Дарницький районний відділ держав-
ної виконавчої служби м. Київ Головного територіально-
го управління юстиції у м. Києві, про звільнення з-під аре-
шту майна. Судове засідання відбудеться 18.12.2017 р. о 
09 год. 15 хв. у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі неявки Савчу-
ка Ігоря Анатолійовича в судове засідання воно буде про-
ведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Рудого Ігоря Валентиновича за позо-
вом Рудої Тетяни Володимирівни до Рудого Ігоря Ва-
лентиновича про розірвання шлюбу. Судове засідан-
ня відбудеться 18.12.2017 р. о 09 год. 05 хв. у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 
68, зала судових засідань № 17. У разі неявки Рудо-
го Ігоря Валентиновича в судове засідання воно буде 
проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Липовецький районний суд Вінницької області викликає 
Екімову Євгенію Максимівну в судове засідання, призначе-
не на 15.12.2017 року о 10.00 год. як відповідачку, яке відбу-
деться в приміщенні Липовецького районного суду Вінниць-
кої області за адресою: Вінницька область, Липовецький ра-
йон, м. Липовець, вул. Шевченка, 1, по справі № 136/1359/17 
за позовом Янчук Тетяни Миколаївни до Екімової Євгенії 
Максимівни, за участю третьої особи, яка не заявляє само-
стійних вимог на предмет спору — Турбівської селищної ра-
ди Липовецького району Вінницької області, про визнання 
права власності на нерухоме майно за набувальною давніс-
тю, у зв’язку з чим пропонуємо подати заперечення та дока-
зи на підтвердження своїх заперечень проти позову.

Суддя С. І. Стадник

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті повідомляє, що 15 листопада 2017 року розгляну-
то кримінальну справу в порядку спеціального судо-
вого провадження № 319/85/17 за обвинуваченням 
Хілухи Валерія Павловича, 19.01.1991 р.н., у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 409, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Вироком суду Хілуху В.П. визнано винуватим у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 409, ч. 1 ст. 258-3 КК України та на підставі 
ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом по-
глинання менш суворого покарання більш суворим 
Хілусі В. П. визначено остаточне покарання у вигля-
ді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскаці-
єю всього належного йому на праві власності майна.

За ч. 1 ст. 111 КК України виправдано у зв’язку з 
відсутністю події кримінального правопорушення.

Також з Хілухи В.П. стягнуто на користь держави 
витрати на залучення експерта в розмірі 3175,44 грн.

Одночасно роз’яснюємо, що на вирок може бу-
ти подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня 
проголошення до Апеляційного суду Запорізької об-
ласті через Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Чегринця Миколу Сергійовича по ци-
вільній справі № 408/2224/17-ц за позовною заявою Ліх-
на Дмитра Олеговича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, слухання справи відбудеться 28 
листопада 2017 року о 10.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Корнєєва Павла Володимировича, що 19 
грудня 2017 року о 14.00 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи №182/2016/17 (проваджен-
ня 2/0182/2241/2017 року) за позовом Снєгурової 
Анастасії Олексіївни до Корнєєва Павла Володими-
ровича про стягнення коштів, під головуванням суд-
ді Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької- 
Шаховал І. О.

Великописарівський районний суд Сумської області ви-
кликає в судове засідання Мальцева Олександра Павлови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: с. Ямне, вул. Шкільна, 
9 Великописарівського району Сумської області), як відпові-
дача по цивільній справі № 575/1279/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Мальцева Олександра Павловича про стяг-
нення заборгованості.

Засідання відбудеться о 9 год. 00 хв. 6 грудня 2017 ро-
ку в залі судового засідання в приміщенні суду за адресою: 
42800, смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, б. 12 
Сумської області.

В разі вашої неявки в судове засідання без поважної при-
чини, неповідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глянута в заочному порядку.

Суддя О. С. Семенова

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Дробота Ігоря Олександровича, що 20 лю-
того 2018 року об 11.00 годині відбудеться слухан-
ня цивільної справи №182/3958/17 (провадження 
2/0182/2980/2017 року) за позовом Кузнецової Люд-
мили Олексіївни до Дробота Ігоря Олександровича, 
третя особа — Батиченко Андрій Леонідович, про ви-
знання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, під головуванням судді 
Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької- 
Шаховал І. О.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає в судове засідання Качака Юрія Степа-
новича, як відповідача у справі № 350/1546/17 за позо-
вом Швеця Сергія Петровича до Качака Юрія Степано-
вича про стягнення боргу, яке відбудеться о 15 год. 30 
хв. 7 грудня 2017 року в приміщенні Рожнятівського ра-
йонного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 
15. Останнє відоме місцезнаходження відповідача: смт 
Брошнів-Осада, вул. Січових Стрільців, 52-Д Рожнятів-
ського району Івано-Франківської обл.

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

Суддя І. В. Максимів

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Ма-
яковського, 5-в, каб. 11) повторно викликає Чуян Надію 
Анатоліївну, Чуян Олену Вікторівну, Ступака Дениса Вя-
чеславовича в судове засідання на 21.12.2017 року о 14 
год. 30 хв., для участі у розгляді цивільної справи за по-
зовом Ворожбит Валентини Семенівни, Ступак Євгенії 
Анатоліївни до Чуян Надії Анатоліївни, Чуян Олени Вікто-
рівни, Ступака Дениса Вячеславовича, третя особа: Дес-
нянська районна в м. Києві державна адміністрація, про 
визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням. У разі неявки справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Високопільський районний суд Херсонської обл (адреса суду: 74000, Херсонська обл., смт Високопілля, вул. Чер-
воноармійська, 104) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 08:30 до Сизоненко Русалим Артурович (останнє відоме місце реєстрації: 74000, Херсонська обл., 
смт Високопілля, вул.Піонерська, буд.  39) справа № 652/599/17, суддя Дамчук О. О.

30.11.2017 о 09:30 до Яковлєв Дмитро Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 74013, Херсонська обл., 
Високопільський р-н, с. Орлове, вул. 60 років Жовтня, буд. 39) справа № 652/590/17, суддя Дамчук О. О.

30.11.2017 о 09:00 до Яковлєва Юлія Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 74022, Херсонська обл., Висо-
копільський р-н, смт Архангельське, вул. Кірова, буд. 71) справа № 652/591/17, суддя Дамчук О. О.

30.11.2017 об 11:00 до Нос Олександр Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 74040, Херсонська обл., 
Високопільський р-н, с.Новопетрівка, вул. Калініна, буд. 6) справа № 652/598/17, суддя Дамчук О. О.

30.11.2017 о 10:30 до Єгоян Ашот Агабекович (останнє відоме місце реєстрації: 74022, Херсонська обл., Високо-
пільський  р-н, с .Архангельське, вул. Суворова, буд 5) справа № 652/594/17, суддя Дамчук О. О.

30.11.2017 об 11:30 до Шуялиця Єдуард Русланович (останнє відоме місце реєстрації: 74000, Херсонська обл.,  
смт Високопілля, вул.Заводська (Робоча), буд. 11) справа № 652/600/17, суддя Дамчук О. О.

30.11.2017 о 10:00 до Канарчук Володимир Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 74000, Херсонська обл., 
смт Високопілля, вул. Садова, буд. 58) справа № 652/595/17, суддя Дамчук О. О.

18.12.2017 о 10:00 до Лемещук Павло Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 74012, Херсонська обл., 
Високопільський р-н, с. Кочубеївка, вул.Леніна, буд. 150) справа № 652/436/17, суддя Дригваль В. М.

12.12.2017 о 16:00 до Пильніков Юхим Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 74011, Херсонська обл., 
Високопільський р-н, с. Заградівка, вул.Шкільна, буд. 2) справа № 652/562/17, суддя Дригваль В. М.

12.12.2017 о 09:30 до Смірнов Сергій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 74022, Херсонська обл., м. Ар-
хангельське, вул. Кірова, буд. 45а) справа № 652/515/17, суддя Дригваль В. М.

07.12.2017 о 15:00 до Курінна Олена Євгенівна (останнє відоме місце реєстрації: 74000, Херсонська обл., смт Ви-
сокопілля, вул. Гагаріна, буд. 16) справа № 652/290/17, суддя Дригваль В. М.

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

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

Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Кравчука Бог-
дана Миколайовича (останнє відоме місце проживання:  
с. Флорино, вул. Зеленогайська, 67 Бершадсько-
го району Вінницької області) по цивільній справі  
№ 126/2782/17-ц за позовом Кравчук Юлії Іванівни до 
Кравчука Богдана Миколайовича про стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шев-
ченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.00 годині 
20.12.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за від-
сутності відповідача за наявних у ній доказів.

Суддя Губко В. І.

Чорнобаївський районний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання як відповідача Захарова 
Олександра Васильовича, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання: с. Іркліїв Чорнобаївського 
району Черкаської області, вул. Київська, 68.

Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 
27.11.2017 року за адресою: вул. Центральна, 134, 
смт Чорнобай Черкаської області, під головуванням 
судді Кваші І. М. З опублікуванням оголошення про 
виклик до суду, відповідач вважається повідомле-
ним про день, час та місце розгляду справи і в разі 
неявки до суду справа може бути розглянута за йо-
го відсутності.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Єгорова Сергія Вікторови-
ча, останнє відоме місце перебування якого значиться 
за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 11/11, кв. 39, 
по справі № 752/13563/17 за позовом Лісовської Кари-
ни Сергіївни до Єгорова Сергія Вікторовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням, слухання по справі призначено на 12 груд-
ня 2017 року о 17 годині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі від-
повідача.

Адреса суду: м. Київ вул. П.Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Шевченка Дмитра Ві-
кторовича, зареєстрований та проживає за адресою: 
АР Крим, м. Керч, вул. Вокзальне шосе, 35, кв. 107, 
як відповідача по цивільній справі за позовом Шев-
ченко Марії Юріївни до Шевченка Дмитра Вікторови-
ча про стягнення аліментів на утримання дитини та 
матері до досягнення дитиною 3-річного віку. Спра-
ва до розгляду у відкритому судовому засіданні при-
значена на 4 грудня 2017 року о 09.00 год. за адре-
сою: м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25 Київської об-
ласті (каб. 19).

Суддя Соловей Г. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя  
О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 листо-
пада 2017 року о 14.30 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі за позовом 
AT «Ощадбанк» до Гонтового Валерія Михайловича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором №18 від 29.04.2013 р. у розмірі  
67 480,05 грн.

Гонтовой Валерій Михайлович, 1961 р.н., м. Макіївка, пос. Горького, 
вул. Пугачова, 2/38.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогам 
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.

Пропонуємо долучитися всім зацікавленим організаціям до створен-
ня розгалуженої (регіональної) мережі навчальних центрів зі спеціаль-
ної підготовки інженерів-консультантів у будівництві. Для цього необ-
хідно до 7 січня 2018 р. подати офіційну заявку на визнання технічної 
компетентності навчального центру будівельної галузі.

Ознайомитись з порядком визнання технічної компетентності можна 
на офіційному сайті Органу із сертифікації персоналу будівельної галу-
зі (https://ospbg.org.ua/zaproshennya-do-stvorennya/).

З усіх питань щодо створення навчальних центрів звертатися  
за телефонами: (044) 338-45-06, (094) 906-95-06, або на ел.адресу: 
osp-bg@ukr.net.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 11 грудня 2017 
року о 16 годині 00 хвилин буде розглядатись справа № 310/6322/17 
за позовом Кінебус Тетяни Аркадіївни до Осіпова Геннадія Михайлови-
ча, треті особи: виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізь-
кої області, Пшенична Ольга Костянтинівна, Мігас Олександр Микола-
йович, про усунення перешкод в користуванні власністю шляхом ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Суд викликає як відповідача Осіпова Геннадія Михайловича.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-

глянута за його відсутності.

Апеляційний суд міста Києва викликає Соболєву Катерину Анатоліївну, відомою 
адресою якої є: 02156, м. Київ, вул. Братиславська, 22, кв. 9, у судове засідання, як від-
повідачку в справі за позовом Пащенка Максима Михайловича до Соболєвої Катери-
ни Анатоліївни, Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОГРУП», Кравчу-
ка Юрія Васильовича, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-
АВТО-ЛЕНД», Територіальний сервісний центр (ТСЦ) Міністерства внутрішніх справ 
України в Рівненській області м. Дубно (Центр ДАІ 5602), про визнання правочинів не-
дійсними, витребування з володіння, визнання права власності, в якій оголошено пере-
рву розглядом на 10 годину 15 хвилин 29 листопада 2017 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а.
Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду або неповідомлення про при-

чини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній да-
них та доказів.

Суддя Слюсар Т. А.

Повідомляємо, що ухвалою Окружного адміністративного суду міс-
та Києва від 13.11.2017 року відкрито провадження в адміністратив-
ній справі №826/14367/17 за адміністративним позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інсігнія Резорт» до Кабінету Міністрів 
України про визнання протиправною та скасування в частині Постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №570 «Про організацію 
та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового кон-
денсату власного видобутку і скрапленого газу». 

Судовий розгляд справи призначено на 30 листопада 2017 року о 
14:20 год. у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корп. А, 1-ий поверх, зал 
судових засідань №9.

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської області, що розта-
шований за адресою: смт Каланчак, вул. Херсонська, 26, відбудеться 20.12.2017 
року о 09.00 год. розгляд цивільної справи № 657/2181/17 за позовом Вендюк Ві-
кторії Анатоліївни до Крайнова Олега Миколайовича про зміну розміру аліментів.

В судове засідання викликається відповідач Крайнов Олег Миколайович, 1 ве-
ресня 1975 року народження, останнє відоме місце проживання: вул. Котовсько-
го, 25, смт Каланчак Херсонської області.

Роз’яснюємо: у разі неявки в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутнос-
ті на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи.

Суддя Скригун В. В.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  -7 0  +5 Черкаська -2  -7 0  +5
Житомирська 0  -5 0  +5 Кіровоградська -2  -7 0  +5
Чернігівська -3  -8 -2  +3 Полтавська -3  -8 -2  +3
Сумська -3  -8 -2  +3 Дніпропетровська -2  -7 -2  +3
Закарпатська +1  +6 +6  +11 Одеська -2  +3 +4  +9
Рівненська -2  +3 +2  +7 Миколаївська 0  -5 0  +5
Львівська -2  +3 +5  +10 Херсонська -1  -6 0  +5
Івано-Франківська -2  +3 +5  +10 Запорізька -2  -7 -2  +3
Волинська -2  +3 +4  +9 Харківська -5  -10 0  -5
Хмельницька -2  +3 +1  +6 Донецька -5  -10 0  -5
Чернівецька -2  +3 +1  +6 Луганська -5  -10 0  -5
Тернопільська -2  +3 +4  +9 Крим -2  +3 0  +5 
Вінницька -2  -7 0  +5 Київ -2  -4 +2  +4
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Мандрівна фотовиставка  
відвідала  місто Лева

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО МИТІ. Нещо-
давно у Центрі Митрополита 
Андрея Шептицького презенту-
вали фотовиставку культурно-
освітнього проекту «Два століт-
тя — одна війна», яку присвя-
тили 75-й річниці від створення 
Української повстанської армії. 
Як розповіли організатори, ме-
та проекту — показати людям 
фотографії неоголошеної війни 
на сході України, поєднуючи їх із 
архівними матеріалами УПА. Це  
— своєрідна ілюстрація бороть-
би за державність упродовж 
двох століть. 

«Ця виставка є одним з ета-
пів війни, війни гібридної, яка 

має різні лики. Тут у Льво-
ві ми не можемо спостеріга-
ти воєнні дії. Виставка, що по-
бувала за океаном й у бага-
тьох українських  містах, по-
кликана  донести до молоді, 
яка живе далеко не військо-
вим способом життя, що ві-
йна є така яка вона є, і потріб-
но бути готовим, що вона мо-
же прийти й до тебе», — зазна-
чив історик Микола Посівнич.  
Над створенням презентації 
працювали фотографи Маркіян 
Лисенко, Макс Левін та велика 
команда дизайнерів, архівістів, 
редакторів. Від Львова фото-
виставка помандрує далі й до 
кінця грудня експонуватиметь-
ся в інших українських містах, а 
опісля вирушить закордон.

Дикий Сад дивує
АРХЕОЛОГІЯ. На стародавньому городищі, що розташоване  
в центрі сучасного Миколаєва,  виявлено нові артефакти

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Археологічна пам’ятка 
Дикий Сад — городи-

ще Білозерського району 
доби пізньої бронзи, розта-
шоване на високому бере-
зі Південного Бугу в місці, 
де в нього впадає річка Ін-
гул. І розташування, і зна-
хідки пам’ятки дають змо-
гу  характеризувати її як 
прадавнє місто-порт на тор-
говельному шляху, що по-
єднує басейни Західного та 
Південного Бугу, Чорного й 
Балтійського морів. Тож го-
родище Дикий Сад — єди-
на, що збереглася в Украї-
ні, археологічна пам’ятка із 
залишками чорноморсько-
го міста-порту часів Троян-
ської війни.

Розпочинав досліджен-
ня миколаївської Трої ві-
домий історик та археолог, 
скіфолог Юрій Гребенні-
ков. Саме він довів, що ар-
хеологічна пам’ятка в цен-
трі міста виняткова. Віро-
гідно, про Дикий Сад зга-
дував Геродот. Справою 
життя Юрія Спиридоно-
вича стало довести на всіх 
рівнях цінність пам’ятки, 
забезпечити її збережен-

ня і не припиняти дослі-
дження. 

Розпочате продовжують 
його наступники, а очо-
лює археологічну експе-
дицію директор ДП «НДЦ-
Лукомор’є» Кирило Гор-
бенко. Головний висновок, 
якого всі вони дійшли, по-
лягає в тому, що знайдені в 
городищі залишки житла, 
храмів та оборонних спо-
руд дають змогу музеєфі-
кувати і реконструювати 
всі споруди.

Утім, лише у 2017 ро-
ці розпочато перший етап 
музеєфікації пам’ятки ар-
хеології місцевого зна-
чення «Городище Дикий 
Сад». Ці заходи передба-
чено Програмою охорони 
культурної спадщини Ми-
колаєва на 2016—2018 ро-
ки.  До речі, це перший рік, 
коли розкопки на городи-
щі, розташованому в істо-
ричній частині Миколаєва, 
проводили за кошти місь-
кого бюджету. Було пе-
редбачено 400 тисяч гри-
вень. Досі із 1991-го роз-
копки вели власними си-
лами, на ентузіазмі. Наре-
шті в місті зрозуміли, що 
слід фінансувати, збері-
гати, допомагати Дикому 

Саду, який незабаром мо-
же стати привабливим ту-
ристичним об’єктом.

На цей момент відкрито 
14 археологічних об’єктів, 
розташованих на терито-
рії городища. Раніше пе-
редбачали, що залиши-
лося розкрити ще 2—3, 
та з’ясували, що таких 
ще принаймні 5—6. Про 
це стало відомо на прес-
конференції з приводу про-
ведення у 2017 році охорон-
них розкопок і робіт з кон-
сервації нерухомих архео-
логічних об’єктів.

Під час розкопок вияв-
лено три нові об’єкти, три-
вають дослідження двох 
нововиявлених приміщень. 
У межах музеєфікації по-
вністю розконсервовано 10 
приміщень, частина обо-
ронного рову та фунда-
мент унікального мосту че-
рез нього. Частину об’єктів 
законсервовано, на інших 
роботи тривають. До роз-
копок залучено співробіт-
ників, студентів та випус-
кників навчально-науко-
вого інституту історії, по-
літології та права Мико-
лаївського національного 
університету імені В.О. Су-
хомлинського.

Днями археологам вда-
лося розкопати нові екс-
понати. Це розчленова-
ний кістяк тварини, ймо-
вірно коня, який викорис-
товували, мабуть, у по-
минальному обряді. Зна-
йдено також фрагменти 
турецької кераміки кін-
ця XVII — початку XVIII 
століття. 

Як розповів Кирило 
Горбенко, однією з голо-
вних знахідок археологи 
вважають фрагменти ан-
тичної амфори, датова-
ної V століттям до нашої 
ери, яку вони виявили 
над кладкою зі східного 
боку одного з розкопаних 
приміщень. Вона може 
свідчити про те, що скі-
фи і греки знали про Ди-
кий Сад, бували тут і мо-
гли бачити оборонні спо-
руди. Це опосередковано 
дає змогу говорити про те, 
що у працях Геродота, де 
згадано кімерійські укрі-
плення біля річкових пе-
реправ, ідеться саме про 
поселення Дикий Сад.

Очільник експедиції 
переконаний, що  попере-
ду  чергові сенсації, а на-
дані кошти допоможуть 
археологам.

Їх затримали  
аж на кордоні

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ. Життя іноді підносить важкі випробуван-
ня, з якими не кожен упорається. Ви залізли в борги, у родині ста-
лося нещастя? Людина в такій ситуації нерідко впадає у відчай. Але 
тут з’являється «благодійниця», яка й розрадить, і допоможе, наста-
вить на праведний шлях. Жителька Черкас (назвемо її М.) саме так і 
проникала в душу скривджених долею. З’ясувавши матеріальне ста-
новище, боргові зобов’язання, інші обставини життя тієї чи іншої ді-
вчини, вона пропонувала руку допомоги. Зокрема значно поліпшити 
життя завдяки працевлаштуванню в Європі. Потім виявлялося, що це 
«працевлаштування» передбачало сексуальні послуги в елітних роз-
важальних закладах.  Скільки дівчат із Черкас та області вдалося так 
завербувати М., з’ясовує слідство. 

Однак як встановили працівники департаменту боротьби зі злочи-
нами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Національної поліції в Чер-
каській області, для забезпечення реалізації злочинної діяльності в Ні-
меччині працював посередник, який за потреби відвідував Україну і 
супроводжував клієнтів за кордон. 

В один з останніх днів листопада організаторка М. передала 23-річ-
ну черкащанку громадянинові Німеччини. Дівчина не мала постійного 
заробітку і перебувала у скрутному матеріальному становищі. Напе-
редодні, піддавшись умовлянням, дівчина погодилася на переміщен-
ня до Німеччини для роботи повією. Кур’єр з Німеччини виїхав з жерт-
вою на автомобілі. На КПП «Краковець» Львівської області майже 
опівночі їх затримали поліцейські та працівники прикордонної служби. 

Проведено санкціонований обшук за місцем мешкання організа-
торки у Черкасах, вилучено оргтехніку і мобільні телефони, які вико-
ристовували у злочинній діяльності. Триває досудове слідство, вста-
новлюють коло співучасників.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Мерегіна Олександра 
Олександровича, 24 грудня 1992 року народження, як відповідача по цивіль-
ній справі № 492/1205/17 за позовом Вічева Миколи Васильовича до Мерегіна 
Олександра Олександровича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 07.12.2017 
року об 11 год. 40 хв., 14.12.2017 року об 11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького 
районного суду Одеської області за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. 
Соборна, 29, суддя Черевата В. І., тел./факс: (04845) 3-16-64, 3-14-38 та пропо-
нує надати заперечення проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Мерегіну Олександру Олександровичу, що відповідно до ст. 
74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення по виклик його до суду, він вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Мерегі-
на Олександра Олександровича в судове засідання, або неповідомлення про 
причину неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Герої минулої і нинішньої війн українців за власну 
державність вражають однаковою щирістю і вірою  
у високу мету
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