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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Даля Грібаускайте:
«ЄС пропонує багато.  

І зараз залежить  
від України, скільки вона 
може взяти і як швидко 

втілюватиме реформи».
 

Дефіцит боєприпасів 
буде подолано 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Керівництво РНБО ознайомилося з тех-
нологічними можливостями нового обладнання ДАХК «Артем» та 
проектом виробництва боєприпасів. Це дало підстави Секретаре-
ві РНБО Олександрові Турчинову стверджувати, що в Україні ство-
рено нову технологічну лінію з виробництва ракетних корпусів. Се-
рійне виробництво розпочнеться з 2018 року, повідомляє УНІАН.  
Це серйозний крок у зміцненні ракетного щита країни і забезпе-
ченні всього спектра ракет для реактивних систем залпового вог-
ню. Важливо це і з огляду на загострення проблеми після втрати на 
арсеналах значної частини боєприпасів. Поки що відновлення від-
бувається за технологіями, які використовували ще в Радянсько-
му Союзі. Але ми вже повністю перейшли до виробництва україн-
ської ракети: від ракетного двигуна до корпусу й бойової частини. А 
електронне обладнання й системи управління вогнем навіть випе-
реджають розробки російських конкурентів. На підприємстві з ви-
користанням новітніх технологій обладнано прес для виготовлення 
корпусів снарядів великих калібрів, зокрема 152 мм.

7,5 млрд м3 
природного газу імпортувала з Європи 
НАК «Нафтогаз України» за 10 місяців 

2017 року. Це на 29% більше, ніж торік 
за аналогічний період

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ.  Кремль організував Голодомор,  
щоб покарати наш народ за прагнення  
до власної незалежності

Нас убивали,  
бо ми українці!

Президент Литви про роботу, яку слід виконати саме 
українцям для подолання довгого шляху євроінтеграції
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2 У Брюсселі Євросоюз 
і країни «Східного 
партнерства» визначили 
віхи для майбутньої 
співпраці 

ГЕОПОЛІТИКА

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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«Коли хтось каже, що ми нічого не 
зробили і час посипати голову попелом, — 
це неправда», — переконує віце-прем’єр 
з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

З ПЕРШИХ ВУСТ 
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документи

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Тюрякової Зої Володимирівни 
до Крижко Ганни Вікторівни про позбавлення батьківських 
прав, встановлення опіки.

Відповідачка: Крижко Ганна Вікторівна, останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Офі-
церська, буд. 23, викликається 29 листопада 2017 року о 15 
год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р.В.

Київський районний суд м. Одеси викликає 
Прокоф’єву Наталю Валентинівну, як відповідачку 
в цивільній справі № 520/12766/17 за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фі-
нанс» до Прокоф’євої Наталі Валентинівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29.11.2017 р. о 
10.30 год., під головуванням судді Гниличенко М.В. 
у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244. 
Явка відповідачки обов’язкова. У випадку неявки в 
судове засідання справа може бути розглянута за її 
відсутності.

Недригайлівський районний суд Сумської облас-
ті повідомляє, що 29 листопада 2017 року об 11 го-
дині 30 хвилин у залі судових засідань Недригай-
лівського районного суду Сумської області за адре-
сою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 
4  відбудеться розгляд справи № 582/1086/17 за по-
зовом Буднік Яни Юріївни до Яссад Адел, 26 листо-
пада 1987 року народження, про розірвання шлюбу. 
Головуючий по справі суддя Петен Я.Л. У разі неяв-
ки відповідача Яссад Адел у судове засідання спра-
ва буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Ульяновський районний суд Кіровоградської об-
ласті (Кіровоградська область, м. Благовіщенське, 
вул. Героїв України, 70), повідомляє, що 28 листопа-
да 2017 року о 8 год. 30 хв. (суддя Ясінський Л.Ю.) 
розглядатиметься цивільна справа №402/1153/17 за 
позовом Кравчук Світлани Олександрівни до Кравчу-
ка Андрія Миколайовича про розірвання шлюбу та 
стягнення аліментів.

У судове засідання викликається відповідач по 
справі: Кравчук Андрій Миколайович, 1 березня 1995 
року народження.

У разі неявки відповідача справа буде розгляну-
та в його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«Укр соцбанк» до Литвина Олега Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Литвин Олег Вікторович, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка-47, вул. 40 років України, б. 60, кв. 1, ви-
кликається на 10.50 годину 30 листопада 2017 року до суду, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Гусятинський районний суд Тернопільської області викликає відпо-
відача Шмигельського Володимира Романовича, 17.10.1988 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання якого: с. Жабинці Гусятин-
ського району Тернопільської області, у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Шмигельської Ольги Петрівни до Шмигельського Во-
лодимира Романовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 09.00 
год. 28 листопада 2017 року в приміщенні залу суду за адресою: сели-
ще Гусятин, вул. Героїв Майдану, 7. У разі неявки в судове засідання 
справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Т.М. Цвинтарна

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 35, на 01.12.2017 року о 12 
год. 00 хв. відповідача Лемешка Сергія Анатолійовича по цивільній 
справі №370/1151/17 за позовною заявою Семенченко Тетяни Анатолі-
ївни до Лемешка Сергія Анатолійовича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог: Орган опіки та піклування служби у справах дітей Ма-
карівської районної державної адміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаної особи.

Суддя Н.Б. Мазка

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 листопада 2017 р. № 891 
Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного 
реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — 

лічильників рівня пального у резервуарі, передачі 
облікових даних з них електронними засобами зв’язку
Відповідно до абзацу сьомого пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу Украї-

ни Кабінет Міністрів України ПосТановляЄ:
1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічиль-

ників і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових да-
них з них електронними засобами зв’язку, що додається.

2. Державній фіскальній службі забезпечити створення та ведення Єдиного дер-
жавного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — лічильників рівня пального 
у резервуарі, передачу облікових даних з них електронними засобами зв’язку за ра-
хунок коштів, передбачених на функціонування зазначеного Реєстру.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести влас-
ні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який наби-
рає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2017 р. № 891
ПоРяДоК  

ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників  
і рівнемірів — лічильників рівня пального у резервуарі, передачі  

облікових даних з них електронними засобами зв’язку
1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного 

реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів — лічильників рівня пального у резер-
вуарі (далі — Реєстр), а також порядок передачі облікових даних (обсягу обігу та за-
лишку пального) з них електронними засобами зв’язку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) витратомір-лічильник (далі — витратомір) — законодавчо регульова-

ний засіб вимірювальної техніки, призначений для безперервного вимірювання, 
запам’ятовування та відображення у фактичних умовах вимірювання кількості паль-
ного, що проходить через вимірювальний перетворювач у закритих, повністю запо-
внених трубопроводах;

2) рівнемір — лічильник рівня пального у резервуарі (далі — рівнемір) — законо-
давчо регульований засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання рів-
ня пального, за яким обчислюється об’єм пального, що перебуває у резервуарі, за 
градуювальною таблицею резервуара;

3) резервуар — законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки у вигляді 
стаціонарної споруди або ємності, який призначений для здійснення операцій з обі-
гу пального та його зберігання та для якого встановлена залежність його місткості 
від абсолютної висоти рівня пального в резервуарі, що оформлено у вигляді граду-
ювальної таблиці;

4) обіг пального — будь-які операції, що передбачають:
фізичне отримання розпорядником акцизного складу пального з переходом пра-

ва власності чи без переходу права власності на пальне (операції з виробництва, при-
дбання, комісії, доручення, відповідального зберігання та інші операції);

фізичний відпуск (відвантаження) розпорядником акцизного складу пального з 
переходом права власності чи без переходу права власності на пальне (операції з ре-
алізації, комісії, доручення, відповідального зберігання та інші операції);

5) Реєстр — електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наяв-
ність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (іден-
тифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких вста-
новлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залиш-
ку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі резер-
вуарів та акцизних складів;

6) електронні засоби зв’язку — кінцеве телекомунікаційне обладнання, за допо-
могою якого можливо передавати на відстань певну інформацію у вигляді електрич-
них сигналів, що посилаються через проводи, кабель, оптоволоконними лініями або 
взагалі без напрямних ліній.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Податково-
му кодексі України.

3. Адміністратором та держателем Реєстру є контролюючий орган, який забез-
печує:

створення програмного продукту, що забезпечує функціонування Реєстру, при-
ймання від розпорядників акцизних складів електронних документів для наповнення 
Реєстру, обробку електронних документів для наповнення Реєстру та перенесення з 
них даних до Реєстру, збереження даних, що містяться в Реєстрі;

захист інформації, що міститься в Реєстрі, в установленому законодавством по-
рядку.

4. Програмним продуктом, який забезпечує функціонування Реєстру, є набір 
комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

створити та вести Реєстр;
формувати розпорядниками акцизних складів електронні документи для наповне-

ння Реєстру, передавати їх до Реєстру телекомунікаційною мережею загального ко-
ристування із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації, що ма-
ють документ про відповідність або позитивний експертний висновок за результата-
ми державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

вести в Реєстрі за кожним розпорядником акцизного складу облік обсягу обігу та 
залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрі-
зі всіх наявних у розпорядника акцизного складу резервуарів та акцизних складів, де 
повинні бути встановлені (розташовані) витратоміри та рівнеміри;

вести в Реєстрі уніфіковану нумерацію всіх резервуарів у розрізі акцизних складів, 
на яких повинні бути встановлені (розташовані) витратоміри та рівнеміри;

переглядати внесену до Реєстру за кожним розпорядником акцизного складу ін-
формацію про всі наявні у нього акцизні склади, розташовані на них резервуари, 
витратоміри і рівнеміри та облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального за 
кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі резервуарів та акциз-
них складів.

5. Електронні документи для наповнення Реєстру, які формуються розпорядни-
ками акцизних складів та надсилаються до Реєстру за місцем розташування акциз-
ного складу, містять:

1) інформацію про розпорядника акцизного складу (найменування, реєстрацій-
ні дані, реквізити документів, на підставі яких здійснюється експлуатація акцизно-
го складу);

2) інформацію про всі наявні у розпорядника акцизного складу акцизні склади 
(адреса, правовстановлюючі документи на споруди та приміщення акцизного скла-
ду) з уніфікованою нумерацією кожного акцизного складу та всі резервуари (їх кіль-
кість, тип, ємність) з уніфікованою нумерацією кожного резервуара, розташовані на 
акцизних складах;

3) інформацію про назву, модель, серійні (ідентифікаційні) номери витратоміра і 
рівнеміра, резервуар та акцизний склад з уніфікованою нумерацією, на якому розта-
шовані витратоміри і рівнеміри;

4) дату встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремон-
ту, повірки витратоміра, рівнеміра, резервуара, відомості щодо організацій та осіб, 
які проводили такі роботи;

5) зведені за добу підсумкові облікові дані щодо добового обсягу обігу та залиш-
ку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі всіх на-
явних у розпорядника акцизного складу акцизних складів та резервуарів з уніфікова-
ною нумерацією, отримані за допомогою витратомірів і рівнемірів чи шляхом прове-
дення ручних замірів (за допомогою рулетки та метроштока) у разі виходу з ладу ви-
тратоміра чи рівнеміра, та інформацію про осіб, які проводили такі заміри;

6) інформацію про осіб (прізвище, ім’я, по батькові, посада), які формують та над-
силають електроні документи для наповнення Реєстру;

7) інформацію про коригування даних, зазначених у підпунктах 1—5 цього пунк-
ту, в електронних документах для наповнення Реєстру, надісланих до Реєстру (кори-
гуючі електронні документи для наповнення Реєстру).

6. Електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформацію, зазна-
чену у підпунктах 1—4 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилаються розпо-
рядниками акцизних складів одноразово до початку введення в дію Реєстру та в ра-
зі зміни такої інформації.

Електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформацію, зазначе-
ну у підпунктах 5 і 6 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилаються розпо-
рядниками акцизних складів щодня. При цьому до початку здійснення операцій з обі-
гу пального на акцизному складі такі електронні документи за попередній день пови-
нні бути надіслані до Реєстру.

Облік обсягу обігу та залишку пального ведеться в літрах, приведених до темпе-
ратури 15° С.

У разі реалізації пального кінцевому споживачеві за готівку, розрахунки за яке 
проводяться через реєстратори розрахункових операцій або через банківську уста-
нову чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок розпорядника ак-
цизного складу), за талонами або відомостями зведені облікові дані для формуван-
ня електронного документа, зазначеного у підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, в час-
тині обсягу відпуску (відвантаження) пального за добу можуть складатися на підставі 
показників фіскальних звітів, що формуються реєстраторами розрахункових опера-
цій та передаються до контролюючого органу дротовими або бездротовими канала-
ми зв’язку, у разі, коли в таких фіскальних звітах міститься інформація про відпуск 
пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Коригуючі електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформа-
цію, зазначену у підпункті 7 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилають-
ся розпорядниками акцизних складів у разі допущення помилок в електронних доку-
ментах для наповнення Реєстру, відправлених до Реєстру, протягом трьох календар-
них днів починаючи з дати виявлення таких помилок.

Підтвердженням розпоряднику акцизного складу прийняття/неприйняття його 
електронного документа для наповнення Реєстру / коригуючого електронного до-
кумента для наповнення Реєстру є квитанції в електронному вигляді у текстовому 
форматі, які надсилаються йому держателем Реєстру протягом операційного дня.

Датою та часом надсилання електронного документа для наповнення Реєстру / ко-
ригуючого електронного документа для наповнення Реєстру держателю Реєстру є да-
та та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо протягом операційного дня держателем Реєстру не надіслано квитанції про 
прийняття/неприйняття електронного документа для наповнення Реєстру / коригую-
чого електронного документа для наповнення Реєстру, такий електронний документ 
вважається прийнятим.

Держатель Реєстру не приймає електронних документів для наповнення Реє-
стру / коригуючих електронних документів для наповнення Реєстру у випадках пору-
шення вимог щодо формування, заповнення та надсилання таких електронних доку-
ментів, передбачених цим Порядком.

7. Електронні документи для наповнення Реєстру формуються розпорядниками 
акцизних складів за місцем розташування акцизного складу у такому порядку:

1) інформація, зазначена в підпунктах 1—4, 6 і 7 пункту 5 цього Порядку, за-
носиться всіма розпорядниками акцизних складів шляхом ручного вводу даних до 
електронних документів для наповнення Реєстру;

2) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, заноситься розпо-
рядниками акцизних складів стосовно пального на акцизних складах, на яких розта-
шовано резервуари загальною місткістю, що перевищує 20 000 куб. метрів:

з 1 січня до 30 червня 2018 р. — шляхом ручного вводу даних до електронних до-
кументів для наповнення Реєстру;

з 1 липня 2018 р. — шляхом автоматичної передачі до електронних документів 
для наповнення Реєстру облікових даних з кожного рівнеміра, розташованого на 
кожному резервуарі, та кожного витратоміра, встановленого у кожному місці наливу 
пального на акцизному складі;

3) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, заноситься розпо-
рядниками акцизних складів стосовно пального на акцизних складах, на яких розта-
шовано резервуари загальною місткістю, що перевищує 1 000 куб. метрів, але не пе-
ревищує 20 000 куб. метрів:

з 1 січня до 31 грудня 2018 р. — шляхом ручного вводу даних до електронних до-
кументів для наповнення Реєстру;

з 1 січня 2019 р. — шляхом автоматичної передачі до електронних документів для 
наповнення Реєстру облікових даних з кожного рівнеміра, розташованого на кожно-
му резервуарі, та кожного витратоміра, встановленого у кожному місці наливу паль-
ного на акцизному складі;

4) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, заноситься розпо-
рядниками акцизних складів стосовно пального на акцизних складах, на яких розта-
шовано резервуари загальною місткістю, що не перевищує 1 000 куб. метрів:

з 1 січня 2018 р. до 30 червня 2019 р. — шляхом ручного вводу даних до електро-
нних документів для наповнення Реєстру;

з 1 липня 2019 р. — шляхом автоматичної передачі до електронних документів 
для наповнення Реєстру облікових даних з кожного рівнеміра, розташованого на 
кожному резервуарі, та кожного витратоміра, встановленого у кожному місці наливу 
пального на акцизному складі.

8. До електронних документів для наповнення Реєстру вноситься інформація про 
витратоміри, рівнеміри та резервуари, які відповідають вимогам законодавства та 
пройшли повірку та/або оцінку відповідності.

Метрологічні характеристики рівнемірів і витратомірів під час визначення обсягу 
обігу та залишку пального повинні відповідати вимогам законодавства.

У разі встановлення, заміни, ремонту, технічного обслуговування витратомірів, 
рівнемірів та резервуарів інформація про такі події до електронних документів для 
наповнення Реєстру вноситься та надсилається розпорядником акцизного складу до 
Реєстру протягом 24 годин з моменту закінчення таких робіт.

9. Внесена до Реєстру інформація не підлягає видаленню. Коригування такої ін-
формації з причин технічного збою програмного забезпечення, допущених помилок 
під час заповнення електронних документів для наповнення Реєстру або інших тех-
нічних негараздів проводиться розпорядниками акцизних складів протягом трьох ка-
лендарних днів починаючи з дати усунення таких технічних збоїв або виявлення та-
ких помилок шляхом формування та надсилання до Реєстру коригуючих електро-
нних документів для наповнення Реєстру з письмовим повідомленням про це терито-
ріальному контролюючому органу за місцем розташування акцизного складу.

10. Інформація про осіб, які формували електронні документи для наповнення Ре-
єстру та надсилали їх до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.

11. Ведення Реєстру та формування електронних документів для наповнення Реє-
стру здійснюється державною мовою.

12. Формат даних, структура Реєстру та форма електронних документів для напо-
внення Реєстру визначаються Мінфіном.

13. Інформація, що міститься в електронних документах для наповнення Реєстру 
та в Реєстрі, використовується посадовими особами контролюючих органів під час 
виконання ними функцій, передбачених підпунктом 191.1.14 пункту 191.1 статті 191 та 
абзацом першим пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України.

14. Уніфікованою нумерацією акцизних складів є присвоювання кожному акциз-
ному складу послідовного порядкового номера, який містить лише цифрові значення 
(не повинен містити літер чи інших символів) та не може починатися з «0».

Уніфікованою нумерацією резервуарів є присвоювання кожному резервуару по-
слідовного порядкового номера, який містить лише цифрові значення (не повинен 
містити літер чи інших символів), не може починатися з «0» та складається з двох 
частин, розмежованих знаком дробу:

у першій частині проставляється послідовний порядковий номер резервуара;
у другій частині проставляється порядковий номер акцизного складу, на якому 

розташований такий резервуар.

В провадженні Арбузинського район-
ного суду Миколаївської області знахо-
диться цивільна справа № 467/821/17 за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «Приват банк» до 
Дьомова Юрія Борисовича про стягнення 
заборгованості.

Розгляд справи призначено на 30 лис-
топада 2017р. об 11 год. 00 хв. в Арбузин-
ському районному суді Миколаївської об-
ласті (адреса суду: вул. Шевченка, 204, 
каб. №6, смт Арбузинка, Арбузинський 
район, Миколаївська область).

Суд викликає Дьомова Юрія Борисо-
вича, 05.11.1969 р.н., як відповідача по 
справі (знятий з реєстрації місця прожи-
вання 17.09.2015 року: Миколаївська об-
ласть, Арбузинський район, ст. Кавуни, 
вул. Покровська, 1).

У разі неявки в судове засідання спра-
ву буде розглянуто без вашої участі за на-
явними в ній доказами в порядку ст. 169 
ЦПК України.

Суддя І.О. Догарєва

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (м. Бахмут Донецької облас-
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3226/2017 за позовом Лубінець 
Ольги Олександрівни до Колпакової Юлії 
Сергіївни, Колпакова Василя Сергійови-
ча про захист права власності шляхом ви-
знання особи, що втратила право корис-
тування житлом.

Відповідачі у справі: Колпакова Юлія 
Сергіївна, Колпаков Василь Сергійович, 
останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. О. Бірюкова, 21, ви-
кликаються на 30.11.2017 року о 16.15 го-
дині до суду, каб. № 309, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися в їхню від-
сутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Суддею Бердянського міськрайон-
ного суду Дністрян О.М. (за адресою:  
м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, 
каб. №410) 29 листопада 2017 року об 11 
годині 00 хвилин буде розглядатися спра-
ва № 310/5956/17 за позовом Бандурка 
Олексія Олександровича до Артамонової 
Ганни Анатоліївни, Скичко Марії Михай-
лівни, третя особа – Виконавчий комітет 
Бердянської міської ради Запорізької об-
ласті, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим при-
міщенням.

Суд викликає як відповідачів: Артамо-
нову Ганну Анатоліївну, Скичко Марію 
Михайлівну.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. 
У разі неявки справа буде розглянута за 
їхньої відсутності.

ПовІсТКа 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті при здійсненні судового провадження, 
викликає як обвинуваченого Жигуліна Олек-
сандра Володимировича, 19.08.1976 року 
народження, зареєстрованого за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. 
Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального 
акта відносно Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхід-
но прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 27 листопада 2017 року о 08 год. 50 
хв. у приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пре-
сі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі 
неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

Шановні клієнти Укрексімбанку!
Філія Укрексімбанку у м. Дніпро інформує 

про те, що з 01.12.2017 року відділення №2, 
яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. 
Виконкомівська, 7, припиняє свою роботу.

Подальше обслуговування клієнтів здій-
снюватиметься у філії Укрексімбанку у м. Дні-
про, яка розташована за адресою: м. Дніпро, 
вул. Воскресенська, 26, тел.: (056) 375-42-13, 
36-14-13 (для юридичних осіб), (056) 375-42-
18,36-28-16 (для фізичних осіб).

Клієнти, які обслуговувалися за догово-
рами про надання у майновий найм (оренду) 
індивідуальних банківських сейфів, зможуть 
отримати ці послуги у відділенні №1 Укрек-
сімбанку у м. Дніпро за адресою: м. Дні-
про, вул. Робоча, 160, тел.: (056) 770-30-07,  
770-83-48,31-27-41.

Деталі щодо подальшого обслуговуван-
ня можна отримати за телефоном: (0432)  
55-04-55.

Керівництво філії Укрексімбанку  
у м. Дніпро 

Ліцензія НБУ №2 від 05.10.2011 р.
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оголошення

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

АБ «УКРГАЗБАНК» 
оголошує про проведення повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку,  

а саме:
Лот №251190  Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Коопе-

ративна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.
Початкова ціна продажу 839618,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 

83961,83 грн. без ПДВ.
Лот №251192  Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Коопе-

ративна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.
Початкова ціна продажу 845 007,05 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 

84 500,70 грн. без ПДВ.
Лот №251194  Земельна ділянка (к.н. 3222484001:01:019:0038) за адресою: Київ-

ська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мальовнича, заг.пл. 
0,12 га.

Початкова ціна продажу  262 302,51 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
26 230,25 грн. без ПДВ.

Лот №251195  Квартира № 59 за адресою: м. Київ, вулиця Старонаводницька, бу-
динок 6, заг.пл. 124,9 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 707 385,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
270 738,58 грн. без ПДВ.

Лот №251197  Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 144,51 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 528 181,26 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
152 818,13 грн. без ПДВ.

Лот №251202  Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивниць-
кий, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 94,56 кв.м.

Початкова ціна продажу  1 103 174,99 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
110 317,50 грн. без ПДВ.

Лот №251205  Квартира № 50 за адресою: Кіровоград. область, м. Кропивницький, 
вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

Початкова ціна продажу 383257,59 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
38 325,76 грн. без ПДВ.

Лот №251206 Квартира №97 за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, 
вул. Світла (Головко), буд. 13, заг.пл. 43,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 148 042,42 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
14 804,24 грн. без ПДВ.

Лот №251209  Квартира № 30 за адресою: Харківська область, Харківський район, 
смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 79,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 767 897,93 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
76 789,79 грн. без ПДВ.

Лот №251212   Квартира №77 за адресою: м .Херсон, вул. Фонтанна, буд. 19, корп. 
2, заг.пл. 68,9 кв.м. 

Початкова ціна продажу 503 299,40 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
50 329,90 грн. без ПДВ.

Лот №251214 Квартира №13 за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 8, заг.пл. 
43,89 кв.м.

Початкова ціна продажу 390 488,45 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
39 048,85 грн. без ПДВ.

Лот №251216 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, заг.пл. 
55,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 493 381,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
149 338,16 грн. без ПДВ.

Лот №251219 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251221  Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251227 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251229 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251233  Земельна ділянка (к.н.  3221482803:02:004:0008) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251234 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251239  Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251242  Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №251243  Земельна ділянка (к.н. 3222789200:00:016:0042) за адресою: Ки-
ївська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, заг.пл. 1,9926 га.

Початкова ціна продажу 127 047,74 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
12 704,77 грн. без ПДВ.

Лот №251246  Земельна ділянка (к.н. 3222789200:03:016:0286) за адресою: Ки-
ївська область, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, заг.пл. 2,0543 га.

Початкова ціна продажу 131 222,91 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
13 122,29 грн. без ПДВ.

Лот №251247  Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за адресою:  Київ-
ська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 14,00 га.

Початкова ціна продажу 6 818 883,90 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
681888,39 грн. без ПДВ.

Лот №251249 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 20,0002 га.

Початкова ціна продажу 9 109 427,30 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
910 942,73 грн. без ПДВ.

Лот №251251 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за адресою: Київ-
ська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 32.00 га.

Початкова ціна продажу 12 914 561,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 291 456,12 грн. без ПДВ.

Лот №251253 Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 11 б, заг.пл. 
645,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 15 661 065,06 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 566 106,51 грн. без ПДВ.

Лот №251254   Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 5 а, заг.пл. 
474,9 кв.м.

Початкова ціна продажу 11 487 208,39 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 148 720,84 грн. без ПДВ.

Лот №251256   Житловий будинок за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 7 а, заг.пл. 
590,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 14 336 801,42 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
1 433 680,14 грн. без ПДВ.

Лот №251258 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 17, кв. 68, заг.
пл. 151,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 003 924,94 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
400 392,49 грн. без ПДВ.

Лот №251259  Квартира за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, кв. 35, заг.пл. 
160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 798 188,04 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
379 818,80 грн. без ПДВ.

Лот №251262 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0270) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 238 404,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
23 840,43 грн. без ПДВ.

Лот №251265  Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0271) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226469,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22646,93 грн. без ПДВ.

Лот № 251267 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0272) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226469,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22646,93 грн. без ПДВ.

Лот № 251268 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0273) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226469,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22646,93 грн. без ПДВ.

Лот № 251269 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0274) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22619,43 грн. без ПДВ.

Лот № 251270 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0275) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22619,43 грн. без ПДВ

Лот № 251271 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0276) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22619,43 грн. без ПДВ.

Лот № 251272 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0277) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1625 га.

Початкова ціна продажу 226194,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22619,43 грн. без ПДВ.

Лот № 251273 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0278) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1624 га.

Початкова ціна продажу 238 400,84 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
23 840,08 грн. без ПДВ.

Лот № 251274 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0285) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 227292,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22729,21 грн. без ПДВ.

Лот № 251278 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0286) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 227292,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
22729,21 грн. без ПДВ.

Лот № 251279 Земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:068:0287) за адресою: Рівнен-
ська область, м. Рівне, заг.пл. 0,163 га.

Початкова ціна продажу 238145,32 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
23814,53 грн. без ПДВ.

Лот № 251280 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за адресою: Пол-
тавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
21 850,82 грн. без ПДВ.

Лот № 251281 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за адресою: Пол-
тавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
21 850,82 грн. без ПДВ

Лот № 251282 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за адресою: Тер-
нопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 86275,46 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 8627,55 
грн. без ПДВ.

Лот № 251287 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за адресою: Пол-
тавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, заг.пл. 0,198 га.

Початкова ціна продажу 68 621,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
6 862,19 грн. без ПДВ.

Лот № 251291 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Коопера-
тивна, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.

Початкова ціна продажу 847 416,66 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
84 741,67 грн. без ПДВ.

Лот № 251196  Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м.,  та земельна ділянка (к.н. 
7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за адресою: Черкаська область, м. Черка-
си, вул. Смілянська, 50.

Початкова ціна продажу 2023240,07 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 202324,00 грн. без ПДВ.

Лот № 251204 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Харків, 
вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 12 612 610,69 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 261 261,07 грн. без ПДВ.

Лот № 251211 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюківський 
район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 3470,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 752 900,18 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 175 290,02 грн. без ПДВ.

Лот № 251215 Нежитловi приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. Кро-
пивницький, вул. Васнецова, буд. 8, заг.пл. 101,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 937 898,16 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 93 789,82 грн. без ПДВ.

Лот № 251224 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Волинська обл. 
м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд.16, заг.пл. 106,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 205 703,48 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 220 570,35 грн. без ПДВ.

Лот № 251231 Нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Патріотів України, 99, заг.пл. 92,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 442 610,72 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 44 261,07 грн. без ПДВ.

Лот № 251241 Нежилі приміщення за адресою: м. Київ, проспект  Відрадний, буди-
нок 40, заг.пл. 31.00 кв.м.

Початкова ціна продажу 382686.78 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 38 268,68 грн. без ПДВ.

Лот № 251248 Нежитлове приміщення за адресою: Cумська область, м. Ромни, ву-
лиця Київська, будинок 80-Г, заг.пл. 75,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 406 154,78 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 40 615,48 грн. без ПДВ.

Лот № 251250 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозова, 
вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.пл. 391,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 977 123,16 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 97 712,32 грн. без ПДВ.

Лот № 251252 Нежитл.будівлі-офісні прим.,будівля магазину з прибуд.тер-єю 
(59,1) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 52, заг.пл. 141,1 
кв.м.

Початкова ціна продажу 1 571 431,23 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 157 143,12 грн. без ПДВ.

Лот № 251255 Вбудовані нежитлові приміщення №1 за адресою: м.Київ, вул. Возд-
виженська,  28-30, заг.пл. 132,3 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 465 389,47 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 446 538,95 грн. без ПДВ.

Лот № 251257   8 гаражів та 57 машиномісць за адресами: м.Київ, вул.Дніпровська 
набережна,1, та вул. Дніпровська набережна, 1-А.

Початкова ціна продажу 15 296 472,20 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 529 647,22 грн. без ПДВ.

Лот № 251260 Нежитлове приміщення більярдної на 10 столів за адресою: м.Рівне, 
вул. Гагаріна, 39, заг.пл. 530,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 007 784,40 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 300 778,44 грн. без ПДВ.

Лот № 251261 Незакінчений будівництвом житловий будинок, заг.пл. 532,6 кв.м., із 
земельною ділянкою (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг.пл. 0,12 га за адресою: м. Рів-
не, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3 046 852,01 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 304 685,20 грн. без ПДВ.

Лот № 251263 Садовий будинок, заг.пл. 196,2 кв.м., та земельна ділянка 
(к.н.5123783500:01:001:1030), заг.пл. 0,055 га, за адресою: Одеська область, Овідіо-
польський район, Прилиманська сільська рада СК «Садовод» 447. 

Початкова ціна продажу 999 979,81 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 99 997,98 грн. без ПДВ.

Лот № 251264 Нежитлове приміщення за адресою: м.Харків, вул. Грищенко, буд. 8, 
кв. 68, заг. пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 008 589,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 100 858,94 грн. без ПДВ.

Лот № 251266 Житлова нерухомість заг. пл. 242,5 кв.м. та земельна ділянка (к.н. 
№5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за адресою: Сумська область, м. Охтирка, 
вул. Л. Українки, 101. 

Початкова ціна продажу 900185,45 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 90018,54 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 26.12.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП “СЕТАМ”, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - 
Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 9:00 21.12.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
21.12.2017 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись 
за тел. 044-331-17-21 .

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, не-

обхідно з’явитися 29 листопада 2017 року об 11.00 го-
дині до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республі-
ці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потап-
ського О.А. за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, 
для ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення повідомлень про підозру, обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК 
України, а також для участі в проведенні слідчих та про-
цесуальних дій при здійсненні спеціального досудового 
розслідування:

–- Бурштейн Сергій Абрамович, 25.09.1955 року на-
родження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: вул. Новоросійська, 14, м. Севастополь, Украї-
на, у кримінальному провадженні № 22017011000000019 
від 11.10.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

– Григоров Андрій Іванович, 16.01.1972 року наро-
дження, громадянин України, який проживає за адре-
сою: вул. Степаняна, 15, кв. 139, м. Севастополь, Україна, 
у кримінальному провадженні № 22017011000000020 від 
11.10.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

– Дукін Микола Михайлович, 11.04.1968 року наро-
дження, громадянин України, який проживає за адре-
сою: вул. Радянська, 32/3, м. Севастополь, Україна, у 
кримінальному провадженні № 22017011000000023 від 
11.10.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України.

У Камінь-Каширський районний суд Волинської області 
за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 13 Волинської 
області, на 10 годину 30 хвилин 28 листопада 2017 року в 
справі №157/3078/17, провадження №2/157/401/17 за позо-
вом Тихонюк Надії Григорівни до Світловицького Віталія Ва-
сильовича про збільшення розміру аліментів, викликається 
як відповідач – Світловицький Віталій Васильович, 13 серпня 
1977 року народження, зареєстрований за адресою: с. Сапа-
нів Кременецького району Тернопільської області.

Відповідач може подати письмові заперечення з приводу 
заявлених вимог, посилання на докази, якими вони обґрун-
товуються та повідомити про них суд.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у йо-
го відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя В.М. Гордійчук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом Малюта Дар’ї 
Вікторівни до Малюта Михайла Олександровича про розі-
рвання шлюбу. Відповідач у цивільній справі №233/4672/17 
– Малюта Михайло Олександрович, 29 червня 1986 р.н., 
останнє відоме місце проживання/реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, кв-л Шахтарський, 14/117, викликається в 
судове засідання на 08.45 год. 29 листопада 2017 р. Розгляд 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Личаківський районний суд м. Львова викликає Хромо-
ва Бориса Ернестовича (останнє відоме місце проживання:  
м. Львів, вул. Любінська, 50/16) та Гурського Ігоря Андрійови-
ча (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Рапапор-
та, 27/9), як відповідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 2/463/1634/2017 (463/3892/17) за позовом Куровець Вільгель-
ма Івановича, Грузецького Павла Петровича до Хромова Бори-
са Ернестовича, Гурського Ігоря Андрійовича про стягнення за-
боргованості за договором позики, що відбудеться 29 листопа-
да 2017 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,  
м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідачів на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без їхньої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С.В.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 29 листопада 2017 року о 13.30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі 
№310/3412/17 за позовною заявою Кудінова Дмитра 
Євгеновича до Дочірнього підприємства «Екопром» 
приватної фірми «Амітекс» про стягнення заборго-
ваності по заробітній платі.

Суд викликає Дочірнє підприємство «Екопром» 
приватну фірму «Амітекс», як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідача в судове засідання воно буде прове-
дене за наявними матеріалами.

Суддя О.М. Вірченко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Григорчака Василя Васильовича, останнє відо-
ме місце проживання якого – Івано-Франківська об-
ласть, Косівський район, с. Стопчатів, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за позовом 
Григорчак Надії Юріївни до Григорчака Василя Васи-
льовича про розірвання шлюбу на 09.30 год. 30 лис-
топада 2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафе-
дральна, 4, каб. 5.

У разі неявки в судове засідання відповідача Гри-
горчака Василя Васильовича справу буде розгляну-
то в його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя О.Г. Літвінова

Краматорський міський суд Донецької області розглядає ци-
вільну справу № 234/1540/17 (провадження № 2/234/5108/17) за 
позовом Бородіної Олесі Олександрівни до Скворцова Миколи 
Олеговича, третя особа: Орган опіки та піклування Краматорської 
міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Викликається Скворцов Микола Олегович, 10.09.1993 року 
народження, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, проспект Ілліча, 12/4, на 30 листопада 2017 року о 08 го-
дині 30 хвилин, для участі в судовому засіданні, яке відбудеть-
ся в приміщенні Краматорського міського суду Донецької облас-
ті за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21, каб. № 21.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази.

Суддя А.О. Чернобай

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням:

Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Тіщенко С.В. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110) викликається на 
30.11.2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченою (in absentia), який перехову-
ється від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголоше-
ний у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвину-
вачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по цивільній 
справі № 409/1098/17 за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» до Воловіка Юрія Микола-
йовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29.11.2017 року о 16.00 год. (резервна дата на 13.12.2017 року о 16.00 год.) 
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач – Воловік Юрій Миколайович, адреса: кв-л Степовий, б. 16, м. Луганськ.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

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

Жовтневий районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 
87520, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 08:40 до Ястребова Ольга Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87506, Донецька обл., м. Маріу-
поль, б. Шевченка, буд. 226, кв. 170) справа № 263/13645/17, 
суддя Томилин А. Н.

11.12.2017 о 08:30 до Маринець Валерія Сергіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87518, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 73, кв. 15) справа  
№ 263/12005/17, суддя Кирьякова Н. П.

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

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

Дзержинський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
85203, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Дружби, 4) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 10:00 до Коцубанов Сергій Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: Донецька обл., Дзержин-
ський р-н, с. Новгородське, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, 
кв. 27) справа № 225/5266/17, суддя скиба м. м.

06.12.2017 об 11:00 до Соколов Олександр Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85207, Донецька 
обл., м. Торецьк, вул. Свердлова, буд. 51, кв. 31) справа  
№ 225/4587/17, суддя скиба м. м.

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

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

Обухівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 20) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 об 11:30 до Саакян Давід Вір (останнє відо-
ме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. 8-го Березня, буд.7,  
кв. 9) справа № 372/2363/17, суддя Болобан В. Г.

01.12.2017 о 12:00 до Марткоплішвілі Лілія Валентинів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 08720, Київська обл., 
м. Українка, вул. Дніпровський, буд. 21, кв. 103) справа  
№ 372/2357/17, суддя Болобан В. Г.

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.

Першотравенський міський суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52037, Дніпропетровська обл., м. Першотра-
венськ, вул. Леніна, 16) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 09:00 до Кованський Станіслав Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52800, Дніпропетровська 
обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, буд. 13, кв. 33) 
справа № 186/1337/17, суддя Кривошея с. с.

30.11.2017 о 08:00 до Прокопець Костянтин Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52803, Дніпропетровська 
обл., м. Першотравенськ, вул. Піонерська, буд. 90) справа  
№ 186/1083/17, суддя Курочкіна 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.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастирська, 
17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 13:20 до Моторіна Оксана Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37501, Полтавська обл., Лубен-
ський р-н, с. Вільшанка, вул. Жовтнева, буд. 23) справа  
№ 539/1669/17, суддя Даценко В. м.

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

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

Чечельницький районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24800, Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Жовтнева,33) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 об 11:00 до Рябошапко Миколай Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 24815, Вінницька обл., Че-
чельницький р-н, с. Рогізка, вул. Садова, буд. 94) справа  
№ 151/853/17, суддя моцний В. с.

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

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

Ямпільський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 
41200, Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 8/2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 10:00 до Кисельов Єгор Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41220, Сумська обл., м. Дружба,  
вул. Шкільна, буд. 7, кв. 1) справа № 590/1105/17, суддя  
сатарова О. В.

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

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

Ковпаківський районний суд 
м. Суми викликає в судове за-
сідання як відповідача Каччіато 
Кармело Антоніно 29.11.2017 р. 
о 08.50 год. по цивільній справі 
за позовом Ткаченко Валентини 
Миколаївни до Каччіато Карме-
ло Антоніно про визнання осо-
би такою, що втратила право 
користування житлом. Явка в 
судове засідання обов’язкова! 
Про причини неявки необхідно 
повідомити суд. Адреса: м. Су-
ми, вул. Першотравнева, 12, зал 
с/з 23, пов. 3.

Суддя О.А. Котенко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
21 листопада 2017 року постановив ухвалу про залишення 
позовної заяви без руху по цивільній справі № 227/3701/17 
(провадження 2/227/1868/2017) за позовною заявою Щер-
бакова Дениса Петровича (зареєстроване місце проживання: 
вул. Нахімова, буд. 70а, кв. 3, м. Харцизьк Донецької облас-
ті) до Щербакової Тетяни Михайлівни про розірвання шлюбу 
і надано позивачеві термін для усунення недоліків, вказаних 
в ухвалі, який не може перевищувати п’яти днів з дня отри-
мання позивачем ухвали.

Повідомляємо позивача про необхідність усунення недо-
ліків, вказаних в ухвалі, та роз’яснюємо, що у разі не виправ-
лення недоліків у вказаний термін позовна заява вважати-
меться не поданою та буде повернута.

Ухвалу суду можна отримати в каб. 2 Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: вул. 
Банкова, 39 а, м. Добропілля, Донецька область, Україна, 
85004.

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 а) розглядає цивільну справу за заявою Товариства з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та 
Гарантія» про видачу дубліката виконавчого листа та понов-
лення строку на пред’явлення дубліката виконавчого листа, 
первісний стягувач – Публічне акціонерне товариство «Укр-
Сиббанк», боржник Бенедюк Едуард Миколайович.

Боржник (відповідач) Бенедюк Едуард Миколайович, 27 
грудня 1974 року народження (остання відома адреса: Доне-
цька обл., м. Харцизьк, вул. Червонопрапорна, буд. 77А, кв. 
25), викликається на 09 год. 00 хв. 30 листопада 2017 року 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для 
участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується 
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі 
наявні докази по справі.

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

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Виноградова Андрія Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

Відповідач Виноградов Андрій Михайлович (останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька обл., Харцизький р-н, с. Зуїв-
ка, вул. Вознесенського, буд. 71а) викликається на 08 год. 30 
хв. 4 грудня 2017 року до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Мацишин Л.С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Артю-
хової Світлани Григорівни до Редьки Вадима Олександрови-
ча про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач Редька Вадим Олександрович (остання відома 
адреса: 85040, Донецька обл., Добропільський район, с. Но-
воводяне, вул. Садова, буд. 11), викликається на 08 год. 30 
хв. 5 грудня 2017 року до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересо-
ваної особи необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута в його відсутність на підставі 
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

Оголошення

щодо продажу активів (майна)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА «ІмЕКсБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору
F22G4468 Право вимоги за кредитним договором  від 

21.06.2007 №135/07

Місце проведення 
аукціону                    

Посилання на перелік організаторів торгів, 
які у своїй діяльності використовують ство-
рену ГО «Трансперенсі Інтернешнл Украї-
на» електронну торгову систему: http://torgi.
fg.gov.ua:80/prozorrosale

Дата проведення  
аукціону

Перші  відкриті торги (аукціон) – 01.12.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 15.12.2017
Треті  відкриті торги (аукціон) – 29.12.2017
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 
16.01.2018
П’яті відкриті торги (аукціон)  – 30.01.2018
Шості відкриті торги (аукціон)  – 13.02.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон)  –27.02.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 
13.03.2018

Час проведення  
аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайтах організаторів торгів 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація 
по лоту (параметри, 
забезпечення, почат-
кова ціна, правила 
участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-
selling?limitstart=0

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: F11G4094
F11G4562- F11G4568

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:

13.12.2017; 27.12.2017; 12.01.2018; 26.01.2018;
09.02.2018; 23.02.2018; 12.03.2018; 26.03.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27655-asset-sell-id-133035
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28029-asset-sell-id-134405

Номер лота: F11G674- F11G675
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 11.12.2017; 22.12.2017; 09.01.2018; 23.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27778-asset-sell-id-133491

Номер лота: F11G1472- F11G1483; F11G1485- F11G1494; F11G1496- F11G1508;  F11G1510- F11G1536;  
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 13.12.2017; 27.12.2017; 12.01.2018; 26.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28020-asset-sell-id-134396

Обухівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 
08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 20) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 13:00 до Банель Наталія Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Л.Українки, буд. 2) справа № 372/1967/17, суддя Пота-
бенко Л. В.

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

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

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. 
(адреса суду: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. 
Миру, 16) повідомляє  про те, що по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк:

20.11.2017 до Самковська Марія Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 30018, Хмельницька обл., Славут-
ський р-н, с. Романіни, вул. Партизанська, буд. 39) справа 
№ 682/1510/17, суддя Мацюк Ю. І. було ухвалено заочне рі-
шення, позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що зао-
чне рішення може бути переглянуто шляхом подання за-
яви протягом десяти днів з дня опублікування цього ого-
лошення.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Жукової Любові Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка у справі  Жукова Л.А. викликається 
на 1 грудня 2017 року о 08.00 годині та 11 грудня 
2017 року на 08.00 годину до Орджонікідзевського 
районного суду міста Маріуполя Донецької області, 
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Булгакової Рити Георгіївни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка у справі  Булгакова Р.Г. викликаєть-
ся на 7 грудня 2017 року о 12.10 годині та 18 груд-
ня 2017 року на 11.30 годину до Орджонікідзевсько-
го районного суду міста Маріуполя Донецької облас-
ті для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Шевцової Тетяни Іванівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка у справі Шевцова Т.І. викликається 
на 7 грудня 2017 року о 12.00 годині та 18 грудня 
2017 року на 12.00 годину до Орджонікідзевського 
районного суду міста Маріуполя Донецької області, 
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Мельник І.Г.

суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.м. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. №410) 29 листопада 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин буде розглядатись справа  
№ 310/6172/17 за позовом Пшеничної Наталі Пе-
трівни до Крупнікова Миколи Святославовича, третя 
особа: Виконавчий комітет Бердянської міської ради 
Запорізької області про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим будинком. 
Суд викликає як відповідача Крупнікова Миколу Свя-
тославовича. Явка відповідача у справі обов’язкова. 
У разі неявки справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Втрачений судновий бі-

лет на човен Нептун бор-

товий номер КИВ 8248 К 

зареєстрований на ім’я 

Прудкий А.В., 

вважати недійсним. 

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ мЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.12.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення  

ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють  
не в повному обсязі свої повноваження

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, 

без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 138,806 154,512
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напів-
піковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 
20.12.2001 № 1241 із змінами:
Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, діють відповідно до постанови НКРЕКП України  
від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до 
постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівня-
них до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови 
НКРЕ України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального наван-
таження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантажен-
ня енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального наван-
таження енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електрич-
ної енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на IV квартал, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1365,72 Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 
№2326 

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1338,36 Розрахунок згідно з постановою                    
НКРЕ від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних ви-
трат електричної енергії на IV квартал 2017, (віднос-
ні одиниці)

I клас напруги                             0,0119 Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 
№292 II клас напруги                    0,0240

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/МВт·год 
(без ПДВ)

I клас напруги                             18,19

Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 
№2233

II клас напруги                    141,94

Тарифи на постачання електричної енергії за регульова-
ним тарифом, грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             15,39

II група спожи-
вачів                76,97
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оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-

ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/2012/17 за позо-
вом Чехонадського Андрія Олексійовича до Чаплигіна Дми-
тра Вікторовича про стягнення грошових коштів. Відповідач 
Чаплигін Дмитро Вікторович, 06.01.1982 р.н., останнє відо-
ме місце мешкання: м. Харцизьк, вул. Фрунзе, 77/97, Доне-
цька область, викликається в судове засідання на 10.00 год. 
1 грудня 2017 року, кабінет № 1.

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

Суддя Тітова Т. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про розірвання шлюбу за позовом Дьячко-
вої Марини Володимирівни до Дьячкова Дмитра Олексан-
дровича.

Відповідач: Дьячков Дмитро Олександрович, останнє міс-
це реєстрації та проживання: м. Первомайськ Луганської 
обл., вул. Чкалова, буд. 21, викликається 1 грудня 2017 року 
о 09 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Петренка Андрія Васильовича до 
Нотченка Валерія Павловича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідач: Нотченко Валерій Павлович, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Слов’янськ Донецької області, вул. Ро-
косовського, буд. 27, викликається 1 грудня 2017 року о 13 
год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/4434/17 за по-
зовом Департаменту соціальної політики Черкаської міської 
ради до Сенік Ю.О. про стягнення коштів.

Відповідачка у справі — Сенік Юлія Олександрівна, 
16.03.1987 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Дебальцеве, вул. Степна, буд. 28а, викликається 
до суду на 08 год. 30 хв. 4 грудня 2017 року (корп. №2, каб. 
№21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.
Шевченківський районний суд м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 05.02.2018 року о 10 год. 30 хв. Варвинця 
Юрія Юрійовича та Молодова Миколу Петровича як 
відповідачів по справі за позовом Крікрівцевої Марії 
Володимирівни до ЦНАП Шевченківської районної в  
м. Києві державної адміністрації про визнання осіб 
такими, що втратили право користування жилим 
приміщенням та зняття з реєстрації за місцем про-
живання.

Відповідачі викликаються в судове засідання, у ра-
зі неявки справа розглядатиметься за їхньої відсут-
ності.

Суддя Савицький О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає цивільну справу за позовом Пономарьової Катерини Ігорівни 
до Пономарьова Анатолія Володимировича, третя особа: Орган опі-
ки та піклування виконавчого комітету Хрестищенської сільської ра-
ди, про позбавлення батьківських прав. Відповідач у цивільній спра-
ві №233/4709/17 — Пономарьов Анатолій Володимирович, 18.08.1979 
р.н., останнє відоме місце проживання/реєстрації: Донецька область, 
м. Дебальцеве, вул. Калініна, буд. 60, викликається в судове засідан-
ня на 09.00 год. 4 грудня 2017 р. Розгляд справи відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
(корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Червоноармійський районний суд Житомирської області ви-
кликає Логвинчук Руслану Петрівну, останнє відоме місце реє-
страції: вул. Садова, 21, с. Корчівка, Пулинський район, Жито-
мирська область, як відповідачку в судове засідання для розгля-
ду цивільної справи № 292/770/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 30 листопа-
да 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Червоноармій-
ського райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, смт Пулини, Жи-
томирська область.

У разі неявки відповідачки на призначений час або неповідо-
млення про причини неявки, справу буде розглянуто за її відсут-
ності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення, відповідачка вважається на-
лежним чином повідомленою про час, день та місце проведен-
ня судового засідання.

Суддя О. В. Гуц

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає цивільну справу за позовом Органу опіки та піклування Кальмі-
уської районної адміністрації Маріупольської міської ради, що діє в 
інтересах малолітнього Люцевича Вадима Владиславовича до Люце-
вич Ірини Миколаївни про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів. Відповідачка у цивільній справі №233/4602/17 — Люце-
вич Ірина Миколаївна, 07.06.1990 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання/реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кронштадтська, 
буд. 75, кв. 17, викликається в судове засідання на 13.00 год. 1 грудня 
2017 р. Розгляд справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Ульяновський районний суд Кіровоградської об-
ласті (Кіровоградська область, м. Благовіщенське, 
вул. Героїв України, 70), повідомляє, що 1 грудня 
2017 року о 9 год. 30 хв. (суддя Ясінський Л. Ю.) роз-
глядатиметься цивільна справа №402/1205/17 за по-
зовом Оленіч Марії Петрівни до Білоцини Валенти-
ни Іванівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування житлом.

У судове засідання викликається відповідачка по 
справі Білоцина Валентина Іванівна, 6 липня 1975 ро-
ку народження.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута 
в її відсутність за наявними в ній матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Баєвської Олени Геннадіївни до Єна-
кіївської міської ради про визнання права власності на 
спадкове майно.

Відповідач по справі: Єнакіївська міська рада (адреса: 
Донецька область, м. Єнакієве, Площа Леніна, 7) викли-
кається на 21 грудня 2017 року о 9 год. 30 хв. до суду, ка-
бінет № 306, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

5 грудня 2017 року о 14 годині 30 хвилин у Київ-
ському районному суді м. Одеси відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» в особі філії – Одеського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Панашеску Анжели Іванів-
ни, Гачковської Анісії Петрівни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки. Цим повідомленням як 
відповідачка запрошується Панашеску Анжела Іва-
нівна до зали судового засідання № 226 Київського 
районного суду м. Одеси, розташованого: вул. Вар-
ненська, 3-б, м. Одеса. Роз’яснюємо, що у разі неяв-
ки справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Л. В. Калініченко

Ширяївський районний суд Одеської області ви-
кликає як відповідача Магу Дмитра Сергійовича в су-
дове засідання, яке відбудеться 4 грудня 2017 року 
о 14.00 год. у приміщенні Ширяївського районного 
суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
смт Ширяєве, вул. Соборна, № 97А (зал засідання  
№ 1), у цивільній справі № 518/1404/16-ц за позовом 
Магу Людмили Миколаївни до Магу Дмитра Сергійо-
вича про стягнення аліментів.

У разі неявки в судове засідання, розгляд справи 
буде проведено за вашої відсутності.

Суддя С. А. Палій

Ковтун Олександр Сергійович, місце проживання яко-
го: Запорізька область, місто Пологи, вул. Козацька, 20, 
викликається в судове засідання до Пологівського ра-
йонного суду Запорізької області як відповідач у цивіль-
ній справі №324/1487/17 за позовом Ковтун Юлії Юріїв-
ни до Ковтуна Олександра Сергійовича про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 30 листопада 2017 року о 08 год. 
00 хв. (резервна дата 7 грудня 2017 року о 08 год. 15 хв.) 
у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: 
м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 28. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто за його 
відсутності за наявними доказами з винесенням заочно-
го рішення відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І. О.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Сто-
жок Валерія Миколайовича, 14.05.1955 року народжен-
ня, що 13 грудня 2017 року о 10.00 годині в приміще-
ні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, 
вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за по-
зовом Васильєва Сергія Михайловича до Стожок Ва-
лерія Миколайовича про стягнення суми боргу, суддя  
Фомін В. А.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
по справі Стожок Валерій Миколайович вважається по-
відомленим про час та місце розгляду справи і у випад-
ку неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає По-
пелевич Олену Михайлівну, яка зареєстрована: вул. Пів-
денна, 4, с. Лівинці Кельменецького району Чернівець-
кої області, як відповідачку по справі за позовом Явор-
ської Тетяни Рахматівни про позбавлення батьківських 
прав, встановлення опіки та стягнення аліментів в твер-
дій грошовій сумі.

Розгляд справи відкладено на 08.12.2017 року об 
11.00 годині в приміщенні Садгірського районного суду: 
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто у вашу відсутність за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

В Херсонському міському суді Херсонської області 
16 лютого 2018 року о 10.30 годині в кабінеті № 302 від-
будеться судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Козачкової Юліани Костянтинівни, третя 
особа: Головко Олександр Анатолійович, про звер-
нення стягнення. В судове засідання викликається 
відповідачка Козачкова Юліана Костянтинівна. У разі 
неявки справу буде розглянуто в її відсутність.

Суддя В. В. Прохоренко

Нархов Андрій Анатолійович, 16.08.1974 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
Львівська, 26-А, кв. 117, викликається до Святошин-
ського районного суду м. Києва як відповідач в цивіль-
ній справі за позовом Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «Мега Поліс» до Нархова Ан-
дрія Анатолійовича про стягнення суми страхового від-
шкодування в порядку регресу. Судове засідання відбу-
деться о 09 годині 20 хвилин 11 грудня 2017 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал 7. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя  Миколаєць І.Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 8 грудня 2017 
року о 08.00 годині в приміщенні Токмацького районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Басову 
Ольгу Сергіївну, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: Донецька область, Старобешівський район, с. Но-
вий Світ, вул. Леніна, 11/19, як відповідачку в цивільній 
справі № 328/2281/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Басової Ольги Сергіївни, Басова Миколи Вячеславовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Погрібна О. М.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по цивільній 
справі № 409/2236/17 за позовом Скіпор Галини Вікто-
рівни до Скіпора Олександра Васильовича про розірван-
ня шлюбу. Судове засідання відбудеться 29.11.2017 ро-
ку о 14.00 год. (резервна дата на 13.12.2017 року о 14.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідач — 
Скіпор Олександр Васильович, останнє місце реєстрації: 
вул. Краснознаменна, б. 44, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області повідомляє Палій Вікторію Вікторівну, остан-
нє відоме місце мешкання: Херсонська область, Ге-
ничеський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, 20, 
що 22 грудня 2017 року об 11.30 годині в приміщенні 
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, відбудеться слухання цивіль-
ної справи № 320/7087/16-ц за позовом Палія Андрія 
Леонідовича до Палій Вікторії Вікторівни про визна-
чення місця проживання дитини та стягнення алімен-
тів.

Суддя Ю. В. Ковальова

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Дякуна Олександра Вікторовича, 23 жовтня 1995 
року народження, останнє відоме місце проживання:  
с. Росоховата Іллінецького району Вінницької області, 
вул. Леніна, 65, у судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі № 131/1208/17 за позовом ТОВ «Фінансо-
ва компанія «Європейська агенція з повернення боргів» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 10.00 год. 21 груд-
ня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду 
Він ницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької об-
ласті, вул. Європейська, 28, 22700. У разі неявки в судо-
ве засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Баранівський районний суд Житомирської обл. (адре-
са суду: 12700, Житомирська обл., смт. Баранівка, вул. Пер-
шотравенська, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 09:00 до Сіцінський Владислав Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 12700, Житомирська 
обл., Баранівський р-н., смт. Баранівка, вул. Польова, 15) 
справа  № 273/1238/17, суддя Бєлкіна Д. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Галицький районний суд Івано-Франківської обл. (адреса су-
ду: 77100, Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Караїмська, 
10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

29.11.2017 о 08:45 до Круглий Іван Михайлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 77101, Івано-Франківська обл., 
м. Галич, вул. Гора, буд. 191) справа № 341/1550/17, суддя 
Максимчин Ю. Д.

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

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

Брусилівський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 12601, Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Лермон-
това, 41/6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

30.11.2017 о 10:00 до Гельмель Василь Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08600, Київська обл, м. Василькiв, 
вул. Бурки, буд. 31) справа № 275/605/17, суддя Руденко В. О.

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

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

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з реалізації зерна.

Аукціон відбудеться 18 грудня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних 

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

Детальна інформація про умови проведення 
аукціону розміщена на офіційному веб-сайті 

Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua.

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса 
суду: 11200, Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул Жовтня, 
2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

01.12.2017 о 09:40 до Хомутовська Олена Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 11210, Житомирська обл., Єміль-
чинський р-н, с. Миколаївка, вул. Лесі Українки, буд. 4) справа  
№ 277/803/17, суддя Прищепа Т. П.

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

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

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. (адре-
са суду: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 
53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 30.11.2017 о 08:50 до Райз Маргарита Іванівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 88000, Закарпатська обл.,  
м. Ужгород, вул. Заньковецької, буд. 9, кв. 160) справа  
№ 308/9563/17, суддя Світлик О. М.

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

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

Крижопільський районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
24600, Вінницька обл., м. Крижопіль, вул. Карла Маркса, 23) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 09:00 до Штоюнда Костянтин Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 24631, Вінницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Заболотне, вул. Горького, буд. 42) справа  
№ 134/1327/17, суддя Зарічанський В. Г.

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.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської 
обл. (адреса суду: 77700, Івано-Франківська обл., смт Бо-
городчани, вул. Шевченка, 68) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 09:00 до Рамазанов Михайло Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 77743, Івано-
Франківська обл., Богородчанський р-н., с. Пороги, вул. 
Тичини, буд. 15) справа № 338/949/17, суддя Битківський 
Л. М.

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

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

Садгірський районний суд м. Чернівці по-
вторно викликає Магу Андрія Мірчовича, заре-
єстрованого: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудро-
го, будинок №207 як відповідача по справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мага Андрія 
Мірчовича про виселення.

Розгляд зазначеної справи призначений на 
10 годину 29 листопада 2017 р. у приміщенні 
Садгірського районного суду: м. Чернівці, вул. 
Хотинська, 3. Явка до суду обов’язкова. У ра-
зі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність за наявними мате-
ріалами.

Суддя І.Г. Проскурняк

Апеляційний суд Київської області (адреса суду: 
01025, Київська обл., м. Київ, вул. Володимирська, 
15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

29.11.2017 о 12:00 до Черненко Юлія Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 07201, Київська обл., 
смт Іванків, вул. Лесі Українки, будинок 18, кв. 2) справа  
№ 366/1531/17, суддя Ігнатченко Н. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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.

Подільський районний суд м.Києва (адреса суду: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 15:30 до Бедрай Андрій Олексійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 04073, Київська 
обл., м. Київ, вул. Петропавлівська, буд.6,кв.45) спра-
ва № 758/8015/17, суддя Ларіонова Н. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок процеду-
ри задоволення тре-
тьої, шостої, восьмої 
та дев’ятої черг реє-
стру акцептованих ви-
мог кредиторів АКБ 
«НОВИЙ» відповідно 
до рішення виконав-
чої дирекції Фонду га-
рантування вкладів фі-
зичних осіб №5161 від 
23.11.2017 р.. 

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

Козелецький районний суд Чернігівської обл. 
(адреса суду: 17001, Чернігівська обл., смт Козелець, 
вул. Свято - Преображенська, 7) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 о 12:00 до Мартинов Олександр Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 17024, 
Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, в/ч 
А1414) справа № 734/1937/17, суддя Анохін А. М.

30.11.2017 о 12:20 до Мойсеєнко Віталій Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17037, Черні-
гівська обл., Козелецький р-н, с. Новий Шлях, вул. 
Московська, буд. 16) справа № 734/1938/17, суддя 
Анохін А. М.

07.12.2017 о 10:50 до Шевченко Ірина Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 17024, Чер-
нігівська обл., Козелецький р-н, с. Десна, вул. Фран-
ка Івана, буд. 36, кв. 6) справа № 734/2753/17, суддя 
Бараненко С. М.

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

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

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

29.11.2017 о 13:50 до Русєв Олексій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 71101, Запорізька 
обл., м. Бердянськ, вул. Фестивальна, буд. 11) спра-
ва № 310/5646/17, суддя Полянчук Б. І.

29.11.2017 о 13:40 до Сафронова Лідія Володи-
мирівна (останнє відоме місце реєстрації: 71102,  
Запорізька обл., Бердянський р-н, м. Бердянськ, 
вул. Шмідта, буд. 4, кв. 406) справа № 310/5638/17,  
суддя Полянчук Б. І.

06.12.2017 о 13:00 до Філімонов Михайло Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 71100, За-
порізька обл., м. Бердянськ, вул. 7го Листопада, буд. 
9) справа № 310/5641/17, суддя Полянчук Б. І.

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

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

Великоновосілківський районний суд Донецької 
обл. (адреса суду: 85500, Донецька обл., смт Велика 
Новосілка, вул. Фонтанна, буд. 21) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

29.11.2017 об 11:20 до Харахаш Валентин Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 
85571, Донецька обл., Великоновосілківський р-н, 
с. Красна Поляна, вул. Жовтнева, буд. 25) справа  
№ 220/1210/17, суддя Яненко Г. М.

29.11.2017 об 11:40 до Романова Надія Максимів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85500, Донецька 
обл., смт. Велика Новосілка, вул. Радянська, буд. 
126) справа № 220/1211/17, суддя Яненко Г. М.

04.12.2017 о 09:30 до Ковальська Юлія Ігорівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85570, Донецька 
обл., Великоновосілківський р-н, с. Новопетриків-
ка, вул. Радянська, буд. 31) справа № 220/1640/17,  
суддя Якішина О. М.

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

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

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

01.12.2017 о 09:05 до Сухопарова Юлія Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84545, Донецька 
обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, м. Соледар, вул.  
Жовтнева, буд. 1а) справа № 219/8614/17, суддя  
Мединцева Н. М.

01.12.2017 о 09:00 до Дреманович Олександр Олего-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84520, Донецька 
обл.,  Бахмутський р-н, с. Серебрянка, вул. Радянська, 
буд. 62) справа № 219/5081/17, суддя Мединцева Н. М.

06.12.2017 о 08:50 до Алексєєнко Яна Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84511, Донецька обл.,  
м. Бахмут, вул. Павла Новгородцева, буд. 79) справа  
№ 219/8702/17, суддя Павленко О. М.

06.12.2017 о 08:20 до Валуєва Галина Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька обл., Бах-
мутський р-н, м. Сіверськ, вул. Садова, буд. 40, кв. 6) 
справа № 219/8704/17, суддя Павленко О. М.

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

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Заприво-
да О.Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Нижня 
Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, 
вул. Ліста, 36) викликається на 01.12.2017 року о 09.00 год. 
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року наро-
дження, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Лев-
ченко Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкіль-
на (Дзержинського), 32) викликається на 05.12.2017 року о 
10.00 год. до суду, 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 ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

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

30.11.2017 о 08:30 до Дроздова Тетяна Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 52180, Дніпропетровська 
обл., П’ятихатський р-н, с. Мар’янівка, вул. Михайла Коцю-
бинського, буд. 78) справа № 190/1236/17, суддя Фирса Ю. В.

30.11.2017 о 09:00 до Саркісьян Діана Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Нова, буд. 2, кв. 30) справа № 190/1090/17, 
суддя Фирсов С. В.

30.11.2017 о 09:30 до Баутіна Вікторія Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52150, Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, с. Лозуватка, вул. Калініна) справа  
№ 190/1094/17, суддя Фирса Ю. В.

01.12.2017 о 08:00 до Гричух Юрій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52180, Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, с.Мар’янівка, вул.Степова, буд. 13) спра-
ва № 190/1261/17, суддя Митошоп В. М.

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

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський 
В.І. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. 
Донецьк, вул. Лозова, 130) викликається на 01.12.2017 
року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцурубенко О. А. 
(зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Батищева, 15/8) викликається на 04.12.2017 
року о 09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів по справі № 408/3798/17-ц за за-
явою Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Фі-
латової Ольги Сергіївни, Філатова Олександра Пав-
ловича, Філатової Лариси Олексіївни про стягнення 
заборгованості:

– Філатову Ольгу Сергіївну (30.08.1980 р.н.), яка 
має зареєстроване місце проживання: вул. Чехова, 
буд. 81а, смт Станиця Луганська Луганської області;

– Філатову Ларису Олексіївну (09.01.1969 р.н.), 
яка має зареєстроване місце проживання: вул. Ма-
яковського, буд. 57, смт Станиця Луганська Луган-
ської області;

– Філатова Олександра Павловича (04.09.1989 
р.н.), який має зареєстроване місце проживання: 
вул. Маяковського, буд. 57, смт Станиця Луганська 
Луганської області.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2017 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська по-
відомляє Дудкіну Ірину Миколаївну, що під головуван-
ням судді Федоріщева С. С. 11.01.2018 р. о 10 год. 00 
хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ав-
токредит плюс» до Дудкіної Ірини Миколаївни про ро-
зірвання договору купівлі-продажу, стягнення збитків та 
судових витрат. Крім того, до зазначеної дати ви можете 
отримати в суді копію позовної заяви з додатками, озна-
йомитись з матеріалами справи, оскільки документи су-
ду, які надсилаються на вашу адресу вручити поштою 
вам або повнолітнім членам родини не має можливос-
ті через повернення конверта. Вам необхідно з’явитися в 
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, вул. Па-
торжинського, буд. 18 а, каб. 12, особисто або направи-
ти свого представника з належно оформленим доручен-
ням. Додатково роз’яснюємо, що у разі вашої неявки або 
неявки вашого представника, справа буде розглянута за 
вашої відсутності.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Мелентєв (Ейзер) Тетяни Юрі-
ївни до Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Нова», Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Інвестмент проперті протектед» про визнання до-
говору купівлі-продажу боргових зобов’язань недійсним.

Відповідач у справі: ПрАТ «Страхова компанія «Нова», 
останнє відоме місцезнаходження якого: м. Київ, вул. 
М.Раскової, 11, викликається на 18 грудня 2017 року о 
10 год. 50 хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, 
каб. 109), для участі у розгляді справи по суті.

ПрАТ «Страховій компанії «Нова» пропонується нада-
ти свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідо-
мляє Жарінова Олександра Валерійовича, що під головуван-
ням судді Федоріщева С. С. 11.01.2018 р. о 09 год. 30 хв. 
відбудеться судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Автокредит 
плюс» до Жарінова Олександра Валерійовича, третя особа: 
Маєвський Микита Володимирович, про розірвання дого-
вору купівлі-продажу, стягнення збитків та судових витрат. 
Крім того, до зазначеної дати ви можете отримати в суді ко-
пію позовної заяви з додатками, ознайомитись з матеріала-
ми справи, оскільки документи суду, які надсилаються на ва-
шу адресу вручити поштою вам або повнолітнім членам ро-
дини не має можливості через повернення конверта. Вам не-
обхідно з’явитися в Жовтневий районний суд м. Дніпропе-
тровська, вул. Паторжинського, буд. 18 а, каб. 12, особисто 
або направити свого представника з належно оформленим 
дорученням. Додатково роз’яснюємо, що у разі вашої неяв-
ки або неявки вашого представника, справа буде розгляну-
та за вашої відсутності.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (м. Славута, вул. Я.Мудрого, 48-а Хмельницької 
області) викликає на 08 годину 00 хвилин 8 грудня 
2017 року, резервна дата на 08 годину 00 хвилин 14 
грудня 2017 року, як відповідача Чешева Андрія Ми-
колайовича, 04.11.1972 року народження, по цивіль-
ній справі № 682/2129/17 за позовом КП «Славутське 
ЖКО» до Чешева Андрія Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості за послугу теплопостачання.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
ча справа буде розглядатися за його відсутності на 
підставі зібраних по ній доказів. При публікації ого-
лошення про виклик до суду відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Мацюк Ю. І.

Крюківський районний суд м.Кременчука (адреса 
суду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Кра-
сіна, буд. 37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

30.11.2017 об 11:45 до Комісарова Анжела Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровсько-
го , буд. 30, кв. 89) справа № 537/3308/17, суддя  
Хіневич В. І.

30.11.2017 о 09:00 до Бондарев Вячеслав Ми-
хайлович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Мічукри-
на, буд. 72, кв. 44) справа № 537/3688/17, суддя  
Хіневич В. І.

30.11.2017 об 11:30 до Фадєєва Зінаїда Мико-
лаївна (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Суріко-
ва, буд. 6, кв. 1) справа № 537/4185/17, суддя  
Хіневич В. І.

12.12.2017 о 15:00 до Кудіяров Віталій Леоні-
дович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Стариць-
кого, буд. 15) справа № 537/4496/17, суддя  
Хіневич В. І.

12.12.2017 о 08:40 до Матвієнко Олександр 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Респу-
бліканська, буд. 87) справа № 537/4484/17, суддя  
Хіневич В. І.

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

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

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

30.11.2017 о 10:00 до Потерянко Валерій Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17502, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Ковалівська, буд. 49, кв. 8) справа № 
742/3019/17, суддя Ільченко О. І.

12.12.2017 о 08:10 до Шепель Олександр Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17503, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Бособрода, буд. 51) справа  
№ 742/2908/17, суддя Циганко М. О.

12.12.2017 о 08:40 до Коваленко Микола Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Польова, буд. 102, кв. 23) справа № 
742/3204/17, суддя Циганко М. О.

12.12.2017 о 08:20 до Пискун Михайло Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 144, кв. 9) справа  
№ 742/3014/17, суддя Циганко М. О.

12.12.2017 о 08:50 до Матінян Альберт Арменович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17534, Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, с. Дідівці, вул. Низова, буд. 92) справа № 
742/3197/17, суддя Циганко М. О.

12.12.2017 о 08:30 до Довгошия Наталія Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 17500, Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, пров. Родини Горленків (Во-
лочаївський), буд. 31) справа № 742/3018/17, суддя  
Циганко М. О.

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

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

Фрунзенський районний суд м. Харкова (адреса суду: 
61099, Харківська обл., м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 
32/38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

30.11.2017 о 08:40 до Маланін Олександр Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл., 
м. Харків, пр. П’ятигорський, буд. 5а) справа № 645/4302/17, 
суддя Бабкова Т. В.

30.11.2017 о 08:55 до Савенков Олексій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 61000, Харківська обл.,  
м. Харків, пр. Жукова, буд. 21/1, кв. 30) справа № 645/4311/17, 
суддя Бабкова Т. В.

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

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

Голопристанський районний суд Херсонської обл. (адре-
са суду: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Горь-
кого, 19) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

30.11.2017 о 09:00 до Сомкін Олександр Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 75602, Херсонська обл.,  
м. Гола Пристань, вул. Горького, буд.15) справа  
№ 654/2466/17, суддя Охтень А. А.

05.12.2017 о 09:00 до Шелудько Наталія Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 75611, Херсонська обл., 
Голопристанський р-н, с. Кардашинка, вул. 1-го Травня, буд. 
33) справа № 654/2698/17, суддя Охтень А. А.

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

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

Гребінківський районний суд Полтавської області викли-
кає Халанського Олега Федоровича як відповідача у спра-
ві за позовом Мудренка Сергія Григоровича до Халанського 
Олега Федоровича, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору – Відділ ведення реєстру територі-
альної громади та реєстрації місця проживання виконавчого 
комітету Гребінківської міської ради, про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим будинком. 
Останнє відоме місце проживання Халанського Олега Федо-
ровича – с. Короваї, вул. Пушкіна, 11 Гребінківського райо-
ну Полтавської області.

Судове засідання призначено на 6 грудня 2017 року о 10 
год. 00 хв. у залі судових засідань № 2 Гребінківського ра-
йонного суду Полтавської області за адресою: вул. Ярослава 
Мудрого, 4, м. Гребінка Полтавської області.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача, який зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. М. Шевченко

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження  
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/23/2017) обвинуваченого 
Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. 
І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбу-
деться 1 грудня 2017 року о 10.30 годині за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51.

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

Суддя Шалагінова А. В.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1  +6 Черкаська +2  -3 +1  +6
Житомирська +2  -3 +1  +6 Кіровоградська +2  -3 +1  +6
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська +2  -3 -1  +4
Сумська +2  -3 +2  -3 Дніпропетровська +2  -3 +1  +6
Закарпатська 0  +5 +3  +8 Одеська 0  +5 +5  +10
Рівненська 0  +5 +1  +6 Миколаївська +2  -3 +5  +10
Львівська 0  +5 +4  +9 Херсонська +2  -3 +5  +10
Івано-Франківська 0  +5 +1  +6 Запорізька +2  -3 +1  +6
Волинська 0  +5 +2  +7 Харківська -1  -6 +2  -3
Хмельницька 0  +5 +1  +6 Донецька 0  -5 +2  -3
Чернівецька 0  +5 +1  +6 Луганська -3  -8 +2  -3
Тернопільська 0  +5 +1  +6 Крим +2  -3 10  +15 
Вінницька 0  +5 +3  +8 Київ 0  +2 +4  +6

Укргiдрометцентр

0..5
1..6 2..-3

1..6

2..-3
1..6

2..-3
5..10

-3..-8
2..-3

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шу-
вайникова Сергія Івановича, 01.08.1954 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жигаліної, буд. 
1/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ККK України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 4 грудня 2017 року о 14 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

ОГОлОшеННя

«Таїна буття» розгорнула свої сторінки
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МЕЛЬПОМЕНА. На сцені Сум-
ського обласного театру для ді-
тей та юнацтва з аншлагом про-
йшла ювілейна десята виста-
ва «Таїна буття» режисера-по-
становника Сергія Сидоренка за 
п’єсою сучасного драматурга Те-
тяни Іващенко. У творі йдеться 
про складну драматичну історію 
подружніх стосунків і кохання Іва-
на Франка та його дружини оль-
ги Хоружинської. Як розповів ди-
ректор театру Віктор Кулемза, 
творча трупа не випадково зупи-
нила вибір саме на цьому творо-
ві. адже він надзвичайно імпуль-
сивний, сповнений динамічної 
експресії, багатогранності почут-
тів, що дає простір для акторської 
роботи всього колективу театру.  
  Тож актори Вадим Шерстюк і 
Юрій Січевський, Наталія Шуль-
женко й алевтина Радіонова, які 
виконали головні ролі,  блиску-
че впоралися із творчим завдан-
ням не лише завдяки акторсько-
му таланту, а й сценографії заслу-
женого художника України Едуар-
да Ледньова, художника по костю-
мах ольги Ледньової, хореографа 
Інни Шабельської та інших учасни-
ків вистави.

За словами керівника літера-
турної частини театру Тетяни Све-

леби, прем’єра відбулася 20 квітня 
цього року за участі автора п’єси 
Тетяни Іващенко та заслуженої 
артистки України Лариси Троянов-
ської, яка першою виконала роль 
ольги Хоружинської у цій виставі 
ще у 1998 році на сцені столично-
го Театру на Подолі. У Сумах п’єсу 
вже переглянули понад 4 тисячі 
шанувальників сценічного мисте-
цтва — переважно молодь стар-
шого шкільного віку й дорослі.

Є й інший цікавий аспект саме 
цього твору. ольга Хоружинська 
хоч і народилася на Харківщині,  
але на початку 1870-х років жила 
на території теперішньої Сумщи-
ни в бабусі по маминій лінії в селі 
Тимофіївка нині Краснопільського 
району, а згодом — у Сумах. Цю 
сторінку історії родини Хоружин-
ських нині активно досліджує ві-
домий краєзнавець і журналіст із 
Краснопілля олександр Козир. На 
основі численних архівних даних 
йому вдалося відкрити нові, рані-
ше не знані сторінки з життя оль-
ги, якій судилося стати не лише 
дружиною,  а й другом, помічни-
ком, однодумцем великого пись-
менника.

Тож на сцені слобожанського 
обласного центру актори  переки-
нули умовний місток між Сумами і 
Львовом — містами, які відіграли 
свою особливу роль у житті відо-
мого подружжя.

Ветерани АТО 
започаткували 
патріотичний 
фестиваль

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЯМ СЛАВА! Фахівці департаменту соціального захис-
ту населення Запорізької ода спільно з обласною координа-
ційною радою громадських об’єднань та організацій по роботі з 
громадянами, які потребують соціальної підтримки, готуються 
до фестивалю української національної творчості патріотично-
го спрямування «З вірою в Україну». Цей фестиваль  проводи-
тимуть уперше з ініціативи громадської організації «Запорізьке 
обласне об’єднання інвалідів та ветеранів аТо».

Захід задумано як проект у межах обласної програми «Назу-
стріч людям», спрямованої на соціальну підтримку ветеранів ві-
йни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, людей, які потрапили 
у скрутні життєві обставини. акція розрахована на різні вікові й 
соціальні групи і має на меті виховати патріотичну свідомість че-
рез  культурно-мистецькі заходи, до яких долучаються ветерани 
війни, учасники аТо, люди з обмеженими можливостями, про-
фесійні й аматорські творчі колективи та виконавці. до номіна-
цій фестивалю внесено вокальну, хореографічну творчість, му-
зично-інструментальні та оркестрові композиції, художнє слово.

Гала-концерт фестивалю відбудеться 25 листопада 2017 ро-
ку в Палаці культури «орбіта» в Запоріжжі.

Герої Небесної Сотні  
у фотографіях та спогадах

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ.  до річниці по-
дій Євромайдану у львівському 
Музеї  визвольної боротьби Укра-
їни відкрилася виставка «Рево-
люція гідності. Пам’ять Небесної 
Сотні». Експозицію поділено на 
стенди, на кожному з яких пред-
ставлено експонати різних періо-
дів революції. На одному — пер-
ші дні Майдану, на іншому — дра-
матичні події, перші загиблі. Крім 
світлин, на виставці демонстру-
ють елементи захисту, які вико-
ристовували мітингувальники під 
час протистоянь у Києві. окре-
мий стенд присвятили медикам, 
які самовіддано виконували свій 
обов’язок під час Революцій гід-
ності.

Як зазначають організатори 
виставки, основна її мета — збе-
регти пам’ять про події та людей 
Майдану, про дух єднання і бра-
терства.  У вітальному слові голо-
ва Львівської облдержадміністра-
ції олег Синютка наголосив, що 
люди, які віддали життя на Май-
дані, зробили все, щоб Україна 
стала іншою.  За словами спів-
організатора виставки Світла-
ни Кочегіної,  на Майдані покла-
ли життя 22 патріоти з Львівщи-
ни. «Батьківщина має знати іме-
на своїх героїв. Важливо розумі-
ти, що наша підтримка родичам 
загиблих дуже потрібна», — наго-
лосила вона.

Родичі загиблих на Майда-
ні,  які були присутні на відкритті 
виставки, поділилися спогадами 
про близьких. Сестра героя Воло-
димира Бойківа Ірина розказала, 
що брат усе життя працював бу-

дівельником і тривалий час перед 
подіями на Майдані перебував за 
кордоном. Та, як він казав, не зміг 
не поїхати до столиці. «Пізно вве-
чері 18 лютого зв’язок із братом 
обірвався. Можливо, в той мо-
мент його і вбили. У нього зали-
шилося троє синів», — розповіла 
Ірина.

«Я виховала сина не для се-
бе, а для людей, для Батьківщи-
ни. Він поїхав до Києва, бо хо-
тів змінити щось у нашій держа-
ві, хоч мав усе: ростив дітей, по-
будував будинок, у якому не встиг 
пожити», — поділилася спогада-
ми мати Івана Бльока  Пелагея. 
Відкриття виставки завершило-
ся презентацією книжки Михайла 
Набитовича «Львівські лицарі Не-
бесної Сотні».

Спогади про ті події виринають із пам’яті, нагадуючи молоді: шлях до свободи завжди 
складний і тернистий  

Цієї постановкою Слобожанщина ніби поєднується  
з Галичиною  
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