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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Курт ВолКер:
«Президент хоче досягти 

миру, хоче бачити 
ситуацію врегульованою, 

хоче бачити, як 
Україна повертає свою 

територію.  
Це цілком зрозуміло».

Українські харчі 
завойовують світові 
ринки

ЕКСПОРТ. За 10 місяців року експорт нашої аграрної та хар-
чової продукції сягнув позначки 14,7 мільярда доларів, зрісши 
на 22,7%, або 2,7 мільярда доларів порівняно з відповідним пе-
ріодом 2016 року. Імпорт зріс на 8% і становить 3,6 мільярда до-
ларів. Такі дані повідомила заступник міністра аграрної політи-
ки та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

Трійку країн-лідерів серед імпортерів української аграрної 
продукції за січень — жовтень 2017 року сформували: Індія 
(11,3% загального експорту), Єгипет (7,5%) і Нідерланди (6,9%). 
При цьому глобально регіональний розріз агроекспорту не змі-
нився: до країн Азії ми експортували понад 42% продукції, до 
країн ЄС — 31,9% і до країн Африки — 14,7%, повідомляє прес-
служба Мінагрополітики.

За десять місяців року помітно зросло постачання на світові 
ринки таких продуктів: абрикосів, вишень, персиків, слив, пше-
ничного борошна, цукру, м’яса й субпродуктів домашньої птиці, 
вершкового масла, мороженої яловичини, хлібобулочних і кон-
дитерських виробів.

21 000
пар скористалася сервісом Мін’юсту 

«Шлюб за добу». Нині послуга доступна 
У 58 населених пунктах країни 

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Новий закон передбачає  
обов’язкову відеофіксацію обшуку, інакше зібрані матеріали 
не зможуть використовувати в суді як докази

Що чекає на бізнес після 
заборони «масок-шоу»

Спецпредставник Держдепу США у справах України про 
бажання Дональда Трампа досягти прогресу в ситуації 
на Донбасі  
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Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про утворення 
Ради з розвитку 
інновацій»

Попри всі 
негативні прогнози 
експертів, 
нацвалюта 
тримається добре

П’ять стежинок до Антонівки 
ДОБРА НОВИНА. Односелець подарував прийомній сім’ї будинок

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

У Старобільському районі ві-
сім прийомних сімей, де ви-

ховують 17 дітей. Кожна з них 
унікальна. Але сьогодні розпо-
вім про родину Овчаренків з Ан-
тонівки.

Чи важко стати багатодітною 
мамою? 

— Зовсім ні, — відповість на це 
запитання Ольга Овчаренко. Усе 
її життя — підтвердження цього.

«Власних дітей у мене двоє. 
Уже дорослі. Тож є й четверо ону-
ків, — розповідає Ольга Микола-
ївна. — Якось розговорилися з ко-

лежанкою Світланою, з якою пра-
цюємо в гуртожитку сільськогос-
подарського технікуму. Вона й ка-
же: «Діти виросли, роз’їхалися, ти 
сама залишилася. Можеш узяти 
чужу дитину. І тобі буде не нудно, 
й малюкові зробиш добро». Розгу-
билася спершу, думала, що пере-
шкод буде багато. А Світлана ме-

не переконала і всі сумніви розві-
яла. Вона тоді взяла на виховання 
дівчинку. Ось і я вирішила, що до-
бре мати прийомну донечку. Мрі-
яла, що буде вона не доросла, але 
й не зовсім маленька. Буде біляв-
ка, щоб на мене схожа. А тепер ось 
дивлюся: темненькі, що з’явилися 
в моїй родині, ще кращі!»

Коли Ольга Овчаренко оформи-
ла всі необхідні документи і разом 
з представником служби у спра-
вах дітей Старобільського району 
поїхала до Луганська, минав 2009 
рік. «Фотографії дівчинки поди-
вилися. А тут показали зні-
мок хлопчика Віті, — згадує 
прийомна мати. 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

   Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Виконкомівська, 17) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення 
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

06.12.2017 о 10:00 до Мхитарян Армен Грайрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52335, Дніпропе-
тровська обл., Криничанський р-н, с. Єгорівка, вул. 
Центральна, буд. 31) справа № 178/1327/17, суддя 
Лісняк В. В.

  06.12.2017 о 10:00 до Смик Катерина Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 52356, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н, с. Лозуватка, 
вул. Нагорна, буд. 6) справа № 178/1187/17, суддя 
Лісняк В. В.

06.12.2017 о 10:00 до Соха Сергій Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпропе-
тровська обл., Криничанський р-н, с. Божедарів-
ка (Щорськ), вул.Першотравнева, буд. 40) справа  
№ 178/1193/17, суддя Лісняк В. В.

   06.12.2017 о 10:00 до Табацька Наталія Іванів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н, с. Щорськ, 
вул. Красноармійська, буд.) справа № 178/1195/17,  
суддя Лісняк В. В.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Каран-
діна Ігоря Леонідовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Авдіївка, вул. Добролюбова, 4, який 
обвинувачується у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 263 КК України, для участі в 
судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 22014220000000338 від 10.12.2014 р., яке відбу-
деться 04.12.2017 року о 13 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, на нього може бути 
накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, або застосовано привід, здійснене спеціальне 
судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через 
які особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 
138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вар-
тою або відбування покарання; 2) обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового 
рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в за-
кладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї 
чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Карандіну І. Л. обов’язково необхідно заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., який про-

живає за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. 
Ватутіна, буд. 3, кв. 30, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України,  
ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 04.12.2017 р. 
о 09.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області (адреса розташування: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20; зал № 15) для участі в су-
довому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 42016050000001063 від 05.10.2016 р. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки 
про виклик обвинувачений вважається належним чином по-
відомленим з її змістом. Додатково повідомляю, що проце-
суальні документи, що підлягають врученню обвинувачено-
му надсилаються адвокату Соловйову В’ячеславу Борисови-
чу, який здійснює захист у кримінальному провадженні за 
рахунок держави.

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

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 р.н., яка 

проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК 
України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, виклика-
ється 08.12.2017 р. о 09.00 год. до Красноармійсько-
го міськ районного суду Донецької області (адреса роз-
ташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20: зал № 10) для участі в підготовчому судовому 
засіданні в статусі обвинуваченої в кримінальному про-
вадженні № 42016050000000860 від 23.08.2016 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки 
про виклик обвинувачена вважається належним чином 
повідомленою з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Стоілова Т. В.,  
Бородавка К. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Філімановського Андрія Михайловича до Яцури Ві-
кторії Геннадіївни про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням.

Відповідачка Яцура Вікторія Геннадіївна (остання відо-
ма адреса: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Лу-
ганського, буд. 21, кв. 34) викликається на 12 год. 00 хв. 
4 грудня 2017 року до Добропільського міськрайонного 
суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по спра-
ві.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтере-
сованої особи необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута в її відсутності на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л. С.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
Недоступ Дмитро Миколайович, 05.08.1982 р.н., який 

проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Шуйська, 4/139, у порядку ч. 8 ст. 135 КПК Украї-
ни, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 
06.12.2017 р. о 12.00 год. до Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області (адреса розташу-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 
20; зал №11) для участі в підготовчому судовому засі-
данні в статусі обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 12015050000000688 від 10.08.2015 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки 
про виклик обвинувачений вважається належним чином 
повідомленим з її змістом.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
(в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Украї-
ни. Обвинувачений Мільчаков О. Ю., зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург, Ленінградської області, Російської Федерації.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчакова 
Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 06 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марків-
ського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М., зареєстрований та проживає за адресою: 
проспект. Ю. Гагаріна, буд. 193, кв.103, м. Харків.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 07 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Мар-
ківського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, 
23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кри-
сін В. В., зареєстрований за адресою: кв. Пролетаріату Дон-
басу, буд. 50, кв. 8, м. Свердловськ.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисіна Ві-
ктора Валерійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 07 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марків-
ського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, сто-
совно Галімуліна Володимира Юрійовича, 05 липня 1973 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1ст. 263 КК України, яке здійснюється за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, місто Привілля, вул. Чапа-
єва, буд. 6.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Галімуліна Володимира 
Юрійовича в судовий розгляд, який відбудеться 06 грудня 2017 
року о 14.00 годині в залі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією  
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. M., суддів  
Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Глибоцький районний суд Чернівецької облас-
ті викликає Трояновського Миколу Дмитрови-
ча, 19.04.1987 року народження, як відповідача 
по цивільній справі №715/1892/17-ц, проваджен-
ня №2/715/813/17 за позовною заявою Клюс Окса-
ни Іллівни до Трояновського Миколи Дмитровича 
про збільшення розміру аліментів, у судове засідан-
ня 11.12.2017 року на 09 год. 10 хв. у залі судово-
го засідання Глибоцького районного суду Чернівець-
кої області.

Останнє відоме місце проживання Трояновського 
Миколи Дмитровича: м. Чернівці, Третій Залізничний 
провулок, 14, або с. Стара Жадова Сторожинецького 
району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тися за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Олександрійський міськрайонний суд Кірово-
градської області повідомляє, що 21 грудня 2017 
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду по 
вул. Григорія Сокальського, 76 в м. Олександрії Кі-
ровоградської області, під головуванням судді  
Нероди Л. М. відбудеться слухання цивільної спра-
ви №398/1652/17 (2/398/1837/17) за позовною зая-
вою Гунько Лідії Василівни до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «АВТОТЕХНІКС УКРАЇНА» про 
захист прав споживача, визнання договору фінансо-
вого лізингу недійсним та стягнення коштів.

У разі неявки представника відповідача ТОВ  
«АВТОТЕХНІКС УКРАЇНА» у судове засідання на вка-
заний час та дату справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідачку: Абрамову Жанну Вікторівну, останнє міс-
це реєстрації якої: м. Київ, вул. Дніпровська набе-
режна, 26-А, кв. 100, у судове засідання, яке відбу-
деться 19.12.2017 року о 15 год. 20 хв. за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця,5-а, каб. 204, для участі в судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Абрамо-
ва Ігоря Миколайовича до Абрамової Жанни Вікто-
рівни про розірвання шлюбу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпо-

відачка вважається повідомленою про день, час та 
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа 
може бути розглянута за її відсутності.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідан-
ня зобов’язана повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Вінницький міський суд Вінницької області повідо-
мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань №40, 8 грудня 2017 ро-
ку о 10.00 год. відбудеться судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Мартин-
чука Сергія Михайловича, 17 вересня 1980 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Мартинчук Сергій Михайло-
вич та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Короля О. П.,  
Волошина С. В.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова 
Анатолія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань за №42015110350000211 
від 15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 05.12.2017 ро-
ку о 08 год. 50 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Потопальського Сергія Степановича, 
28.02.1978 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 5 грудня 2017 року о 10 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Кукурекіна Костянтина Васильовича, 
09.04.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Леніна, 
31), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 5 грудня 2017 року о 10 год. 40 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання боржника по цивіль-
ній справі № 409/1680/17 за заявою ТОВ «Фінансова 
компанія «Довіра та гарантія» про заміну сторони у 
виконавчому провадженні.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 року о 
15.30 год. (резервна дата на 03.01.2018 року о 15.30 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається боржник – Логачов Олег Олексан-
дрович, адреса:

Кв-л Ленінського Комсомолу, б. 8-а б, кв. 79,  
м. Луганськ.

У випадку неявки боржника справу буде розгляну-
то за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Горбань Валентину Василівну, 18.06.1959 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Саки, вул. Набережна, 5, кв. 74) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни в судове засідання, яке відбудеться 7 грудня 2017 
року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою; 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під 
головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засі-
дання № 5, каб. 29).

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайті-
са Д.В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судового 
провадження (ухвала суду від 22.08.2017 року).

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 08.12.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, 
проживає за адресою: Російська Федерація, м. Мо-
сква, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Вінницький міський суд Вінницької області викликає 
обвинуваченого Говейновича Володимира Сергійовича, 
27.02.1995 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: АР Крим, Сакський район, с. Журавлі, вул. Парко-
ва, 25, проживаючого за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, вул. 9 Травня, 41б/24, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 07.12.2017р. о 14 год. 30 хв. у залі судо-
вого засідання № 19, по вул. Грушевського, 17, в м. Ві-
нниці, по кримінальному провадженню по обвинувачен-
ню Говейновича B.C. у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Говейновича Володимира Сергі-
йовича на зазначене судове засідання обов’язкова. В ра-
зі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Шлапака Д. О., суддів: Бар’яка A. C., 
Венгрин О. О.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає обвинуваченого Марасанова Юрія Володимиро-
вича, 19.04.1980 року народження, зареєстрованого 
та проживаючого за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, вул. 5 Авіагородок, 30, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 07.12.2017р. о 10 год. 30 хв. у 
залі судового засідання № 19, по вул. Грушевського, 
17 в м. Вінниці, по кримінальному провадженню по 
обвинуваченню Марасанова Ю. В. у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Марасанова Юрія Володими-
ровича на зазначене судове засідання обов’язкова. В 
разі неможливості з’явитися до суду просимо пові-
домити про причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Шлапака Д. О., суддів  
Луценко Л. В., Романюк Л. Ф.
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У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014000000000334 (номер спра-
ви 1-кп/243/636/2017) за обвинуваченням Колосню-
ка Володимира Володимировича, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1, ст. 437 ч. 2, ст. 27 ч. 5 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Кузнецов Р.В. викликає обвинува-
ченого Колоснюка Володимира Володимировича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Мазікових, будинок № 18, квартира 
№ 61, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
4 грудня 2017 року об 11 годині 30 хвилин у залі су-
дового засідання № 06.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/4331/17 за позо-
вом ПАТ «АКБ – Капітал» до Шумакова Олександра Володи-
мировича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі – Шумаков Олександр Володимиро-
вич, останнє відоме місце проживання: м. Костянтинівка, 
вул. Правобережна, 506, викликається до суду на 08 год. 00 
хв. 4 грудня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Шеремет Юрій Миколайович викликається до 
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Героїв 
Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) в судове засідан-
ня на 21 грудня 2017 року о 15 годині 00 хвилин як 
відповідач для судового розгляду цивільної справи 
за позовом Шеремет Олени Олександрівни до Шере-
мета Юрія Миколайовича про розірвання шлюбу. У 
випадку неявки відповідача судовий розгляд справи 
буде проведено за його відсутності на підставі наяв-
них в матеріалах справи доказів. В разі неможливості 
явки на вказану дату за вказаною адресою відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Втрачено свідоцтво 
про право власності 

від 06.08.2008 р., серія САС № 158238, 
свідоцтво про право власності від 06.08.2008 р., 

серія САС № 158239, свідоцтво про право 
власності від 06.08.2008 р., серія САС № 158243, 
свідоцтво про право власності від 06.08.2008 р., 

серія САС № 158244, свідоцтво про право 
власності від 06.08.2008 р., серія САС № 158245, 

виданих на ім’я Лаптія Юрія Володимировича,
вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового розгляду

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 
року народження, відповідно до вимог ст. 314 КПК Укра-
їни викликається на 09.00 годину 6 грудня 2017 року до 
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за 
адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 
27-а, для проведення підготовчого судового засідання у про-
вадженні № 1-кп/628/165/17, справа №628/129/17. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої 
передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя А. О. Шиховцова

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 
р.н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, 
вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014220370000485 від 
26.03.2014 за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, та повідомляє, що су-
дове засідання відбудеться 5 грудня 2017 року о 14 год. у примі-
щенні суду за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, пло-
ща Центральна, 16а. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК Украї-
ни. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Плюшка Ігоря Анатолійовича як відповіда-
ча в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ  
№ 420/1206/17 (провадження № 2/420/483/17) за позо-
вом Сидорової Оксани Миколаївни до Плюшка Ігоря Ана-
толійовича про надання дозволу на виїзд неповнолітньої 
дитини за кордон, яке відбудеться 12 грудня 2017 року 
о 08 год. 45 хв. (резервна дата судового засідання – 26 
грудня 2017 року о 08 год. 45 хв.) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду Луганської області за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя ви-
кликає Ісаченка Дениса Геннадійовича, 05.08.1985 
року народження, в судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/394/2017 за обвину-
ваченням Ісаченка Дениса Геннадійовича у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 11.12.2017 року 
о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал  
№ 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,  
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Шемелюк Г.Є. до Шемелюка А.Г. про визна-
ння особи такою, яка втратила право користування жилим 
приміщенням.

Відповідач по справі: Шемелюк Артур Гаврилович, 1984 
року народження, місце реєстрації: 85670, Донецька об-
ласть, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 14, кв. 61.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 22 груд-
ня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа може бу-
ти розглянута в його відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Сабодаша Максима Анатолійовича, 01.05.1979 
року народження, у судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/204/2017 за обвинува-
ченням Сабодаша Максима Анатолійовича у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 11.12.2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Чемеровецький районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє, що цивільна справа за позовом Ве-
личенко Ірини Андріївни до Величенка Богдана Бори-
совича про виключення відомостей про батька з ак-
тового запису про народження дитини, призначена 
до розгляду на 06.12.2017 року о 15 годині 00 хви-
лин за адресою: смт Чемерівці, вул. Центральна, 44 
Хмельницької області.

Явка Величенка Богдана Борисовича в судове за-
сідання обов’язкова.

Суддя В. О. Кулєбякін

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 9 лис-
топада 2017 року по цивільній справі №426/12231/17 
за позовом Рибакової Валерії Олегівни до Рибакова 
Дениса Володимировича про розірвання шлюбу, бу-
ло винесено заочне рішення про задоволення позо-
вних вимог позивача.

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

Суддя С. М. Скрипник

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (за адресою: Миколаївська область, м. Воз-
несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18) викликає Кос-
тіна Дмитра Володимировича, як відповідача в судо-
ве засідання, яке відбудеться 13.12.2017 року о 09.00 
годині за позовом Керівника Вознесенської місцевої 
прокуратури в інтересах держави в особі: Вознесен-
ської районної державної адміністрації Миколаїв-
ської області, Головного управління Держгеокада-
стру в Миколаївській області до Костіна Дмитра Во-
лодимировича про дострокове розірвання договору 
оренди земельної ділянки та повернення земельної 
ділянки у розпорядження держави.

Суддя Висоцька Г. А.

Петриківський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає відповідача Лепетюху Олексія Микола-
йовича, 14.12.1971 року народження, який проживає за 
адресою: вул. Леніна, 119, смт Миколаївка Петриківсько-
го району Дніпропетровської області, у судове засідан-
ня на 12.12.2017 року о 13.00 годині по цивільній справі 
№ 187/884/17 (№ 2/187/395/17) за позовом ПАТ «Кредо-
банк» до Лепетюхи О.М. про стягнення заборгованості.

У разі неявки справа буде розглянута без вашої участі.
Адреса суду: вул. Леваневського, 19, смт Петриківка 

Петриківського району Дніпропетровської області.
Суддя І. М. Іщенко

 Богунський районний суд м. Житомира викликає 
як відповідачку Оганову Аллу Анатоліївну по спра-
ві за позовом Беднаж Світлани Альбертівни до Ога-
нової Алли Анатоліївни, Комунального підприєм-
ства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатацій-
не підприємство №5» Житомирської міської ради 
про встановлення порядку користування квартирою, 
у судове засідання, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 
21 грудня 2017 року в залі судових засідань № 2-Б-7  
(м. Житомир, м-н Соборний, 1).

У разі неявки відповідачки без поважних причин, 
справа буде слухатися в її відсутність.

Суддя Гумен Н. В.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає За-
дорожну Людмилу Дмитрівну, 23.09.1964 року народження, 
останнє відоме місце проживання: смт Дашів, пров. Низо-
вий, буд. 4 Іллінецького району Вінницької області, у судове 
засідання як відповідачку по цивільній справі № 131/1359/17 
за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Задорожної Людмили 
Дмитрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 20 груд-
ня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду  
Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, 
вул. Європейська, 28, 22700.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Кредекс Фінанс» до Грігораша Валерія Юхимо-
вича, Грігораша Романа Валерійовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідачі: Грігораш Валерій Юхимович та Грігораш Ро-
ман Валерійович викликаються до каб. № 18 суду на 4 грудня 
2017 року о 08 годині 30 хвилин для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа буде 
розглянута в їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Валето-
вої Оксани Анатоліївни, Овчаренко Олени Петрівни, Валетова 
Каміля Арафетдіновича про стягнення заборгованості.

Відповідачів: Валетову Оксану Анатоліївну, Овчаренко 
Олену Петрівну, Валетова Каміля Арафетдіновича виклика-
ють до каб. № 18 суду на 5 грудня 2017 року на 09 годину 00 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа буде 
розглянута в їхню відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 4 грудня 2017 року о 
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Кіро-
воградська область, м. Світловодськ, вул. Примор-
ська, 48 (Суддя Баранець A. M.), відбудеться слухан-
ня цивільної справи № 401/2091/17, провадження по 
справі № 2/401/1297/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Кредобанк» до Д’яченко Окса-
ни Борисівни, Явтенко Світлани Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по цивільній справі  
№ 409/2301/17 за позовом Ткаченко Любові Олександрівни 
до Ткаченка Віталія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 13.12.2017 року о 15.30 год. 
(резервна дата на 27.12.2017 року о 15.30 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач – Ткаченко Віталій Миколайо-
вич, останнє місце реєстрації: кв-л Зарічний, б. 16, кв. 211, 
м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу про розірвання шлю-
бу за позовом Рижука Анатолія Григоровича до від-
повідачки Рижук Світлани Анатоліївни, останнє міс-
це реєстрації та проживання: м. Горлівка Донецької 
обл., вул. Стрєлкової дивізії, буд. 230, викликається 
4 грудня 2017року о 13 год. 40 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Оболонський районний суд міста Києва викли-
кає як відповідача Баранова Олега Станіславовича 
(останнє відоме місце проживання: 04114, м. Київ, 
вул. Вишгородська, 150, кв. 1) у судове засідання на 
25.01.2018 року о 09 год. 45 хв., у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Павленка Ярослава 
Вікторовича до Баранова Олега Станіславовича про 
стягнення боргу.

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

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

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання Обозну Аліну Вікторівну (останнє 
місце проживання: м. Суми, вул. Романа Атаманю-
ка, буд. 67, кв. 11) як відповідачку в цивільній спра-
ві за позовом Обозного Віктора Віталійовича до Обо-
зної Аліни Вікторівни про усунення перешкод у ко-
ристуванні власністю. Явка обов’язкова. Про причи-
ну неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду 
відбудеться 13 грудня 2017 року о 13.00 год. за адре-
сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових 
засідань № 21.

Суддя Г. Ю. Корольова

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. 
Володимирська,  15) викликає в судове засідан-
ня правопорушника Озер Еркан та його представ-
ника Дяченка В’ячеслава Васильовича на 14.30 год. 
11.12.2017 року для участі у розгляді адміністратив-
ної справи за апеляційною скаргою громадянина Ту-
рецької Республіки на постанову Бориспільського 
міськрайонного суду Київської області від 19 трав-
ня 2017 року у справі про порушення митних правил 
відносно громадянина Турецької Республіки Озер 
Еркан за ознаками правопорушення, передбаченого 
ст. 471 Митного кодексу України.

Суддя О. М. Данілов

Оболонський районний суд м. Києва викликає Мізіліна Ге-
оргія Ігоровича (останнє відоме проживання: 04201, м. Ки-
їв, вул. Петра Панча, 9, кв. 117) як відповідача на розгляд 
цивільної справи за позовом Мізіліної Марії Миколаївни до 
Мізіліна Георгія Ігоровича, треті особи: Мізілін Ігор Семено-
вич, Мізіліна Світлана Олексіївна, Воробієнко Ольга Семенів-
на, про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням. Судове засідання відбудеть-
ся 21 грудня 2017 року о 12.00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Маршала Тимошенка, 2-Є, каб. 19. У випадку неявки спра-
ва буде розглянута за вашої відсутності на підставі зібраних 
у ній доказів.

Суддя Т. В. Андрейчук

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 06.12.2017 р. о 16 год. 30 хв. (справа  
№ 367/3783/2017) викликаються: Сініцин Дмитро Ва-
лерійович, Кравченко (Сініцина) Наталія Валеріївна 
по цивільній справі за позовом Бугайової Нелі Со-
сфенівни про уточнення ідеальних часток по будин-
коволодінню, про конкретний поділ будинковолодін-
ня та визначення порядку володіння земельною ді-
лянкою.

В разі неявки Сініцина Дмитра Валерійовича, Крав-
ченко (Сініциної) Наталії Валеріївни (Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розгляда-
тися в їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Миронівський районний суд Київської області ви-
кликає відповідача Овенка Анатолія Васильовича на 
судовий розгляд цивільної справи ЄУН 371/1296/17 
за позовом Овенка Олександра Анатолійовича до 
Овенка Анатолія Васильовича про стягнення алімен-
тів на утримання повнолітньої дитини, який відбу-
деться о 10 годині 00 хвилин 3 січня 2018 року в при-
міщенні Миронівського районного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, місто Миронівка, 
вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Кулінську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Феодосія, 
вул. Свердлова, буд. 1), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся об 11 год. 30 хв. 5 грудня 2017 року. Явка до суду обов’язкова! 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Венгеренко Надію Дмитрівну, як від-
повідачку в судове засідання на 13 годину 00 хви-
лин 8 грудня 2017 року в цивільній справі за позовом 
Венгеренка В.Г. до Венгеренко Н.Д. про розірвання 
шлюбу.

У разі неявки сторони викликаються на наступне 
судове засідання в даній справі на 09 годину 00 хви-
лин 26 грудня 2017 року.

Суддя В. М. Вернік

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Крючкова Ігоря Ігоровича, 31.01.1974 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у під-
готовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні №42016000000002403 за ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, яке відбудеться 6 грудня 2017 року о 10.00 го-
дині в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, 
зал судових засідань №2, під головуванням судді  
Броновицької О. В.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року наро-
дження, як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальному провадженню №420 151 103 30000017, 
внесеного до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинувачен-
ням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 
ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 13 
год. 00 хв. 5 грудня 2017 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак
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Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-

кликає Мансур Тамера на судове засідання, яке від-

будеться 21 грудня 2017 року о 09.30, як відповідача 

по цивільній справі  за позовом Мансур Н.П. до Ман-

сур Т. про розірвання шлюбу. 

У разі вашої неявки без поважних причин судом 

буде винесено заочне рішення. 

Суддя І. К. Ізмайлов

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі №826/11538/17 за позовом ТОВ «Газоторго-
ва компанія» до НКРЕКП про визнання протиправ-
ною та скасування постанови НКРЕКП від 28.04.2017  
№ 615 «Про затвердження Змін до постанови 
НКРЕКП від 30 вересня 2015 №2493», засідання у 
якій призначено на 07.12.2017 р. о 10.15 год. у при-
міщенні Окружного адміністративного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 
1, зал судових засідань № 37.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Сороку Вадима Володимировича як відпові-
дача на судове засідання по справі за позовом Со-
роки Олени Вікторівни до Сороки Вадима Володи-
мировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
04.12.2017 року о 09.45 у приміщенні Харківського 
районного суду Харківської області, каб. 16 (смт По-
котилівка, вул. Сковороди, 18). Явка є обов’язковою. 
За неявки відповідача справу буде розглянуто за йо-
го відсутності. 

Суддя  Я. А. Шинкарчук

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/13452/17 за позовом Блащук Жанне-
ти Григорівни до НКРЕКП про визнання протиправ-
ною та скасування постанови НКРЕКП від 26.04.2017  
№ 552 «Про внесення змін до постанови Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 
листопада 2015 року № 2868», засідання у якій при-
значено на 13.12.2017 р. о 16.00 год. у приміщенні 
Окружного адміністративного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал су-
дових засідань № 133.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/13907/17 за позовом ПАТ «РВС Банк» 
до НКРЕКП про визнання частково незаконним та 
нечинним підпункту 2 пункту 5 постанови НКРЕКП  
№ 615 від 28.04.2017 р. «Про затвердження Змін до 
постанови НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2493», засі-
дання у якій призначено на 25.01.2018 р. об 11.20 
год. у приміщенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 81-А, зал судового засідання № 101.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Попова Віталія Олександрови-
ча, Єльцова Анатолія Івановича, Копину Оксану Михайлівну, 
Вовк Ларису Олександрівну, як відповідачів у судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/11523/17-ц за позовом Кредит-
ної спілки «Імперіал ЛТД» до Попова Віталія Олександрови-
ча, Єльцова Анатолія Івановича, Копиної Оксани Михайлівни, 
Вовк Лариси Олександрівни про стягнення боргу, що відбу-
деться 5 грудня 2017 року о 12.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Мамчура Євгенія Анатолійови-
ча, який зареєстрований за адресою: вул. Смирно-
ва, буд. 1, кв. 11, м. Вуглегірськ Луганської області, у 
судове засідання з розгляду цивільної справи за по-
зовом Мамчур Надії Олександрівни до Мамчура Єв-
генія Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 6 грудня 2017 року о 16 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38, каб. 7. У разі неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Крістіча Ві-
ктора Миколайовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/1241/16-ц за позо-
вом Крістіч Наталії Володимирівни до Крістіча Вікто-
ра Миколайовича про стягнення аліментів на дити-
ну, що відбудеться 5 грудня 2017 року о 12.30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Ряжського Валерія Валерійови-
ча, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/12550/17 за позовом Ситник Тетяни Олексіївни в осо-
бі представника за довіреністю Єгорової Таміли Дмитрівни 
до Ряжського Валерія Валерійовича, третя особа: Служба у 
справах дітей Теплицької райдержадміністрації, про надання 
дозволу на виїзд дітей за кордон без згоди батька, що відбу-
деться 5 грудня 2017 року о 10.30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34 викликає Качора Бог-
дана Михайловича, як відповідача по цивільній спра-
ві № 426/12015/17-ц за позовом Павленка Григорія 
Андрійовича до Качора Богдана Михайловича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням та зняття з реєстра-
ційного обліку, що відбудеться 6 грудня 2017 року 
о 12.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Фріка Во-
лодимира Яковича та Фрік Марію Іванівну, як від-
повідачів у судове засідання по цивільній справі  
№ 426/14681/17 за позовною заявою представни-
ка Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ського банку розвитку» Джус В.П. до Фріка Володи-
мира Яковича, Фрік Марії Іванівни про стягнення бор-
гу, що відбудеться 7 грудня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Соломатні-
кова Володимира Миколайовича, проживає за адре-
сою: м. Луганськ, кв. Героїв Брестської крепості, 18, 
кв. 45 Луганської області, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/13281/17 за позо-
вом Бердянської міської ради Запорізької області до 
Соломатнікова Володимира Миколайовича про стяг-
нення надмірно виплаченої допомоги, що відбудеть-
ся 7 грудня 2017 року о 14.00 год. 

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі.

Суддя В. О. Половинка

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-

цької області викликає обвинуваченого в судове засі-

дання по кримінальному провадженню за обвинува-

ченням Файницького Євгена Едуардовича у вчинен-

ні кримінального правопорушення,передбаченого 

ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться 07.12.2017 

року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою:  

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 37.

Головуючий суддя Сараєв І. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/4525/2017 за позовною заявою Хітрун 
Любові Леонідівни до Хітруна Віктора Павловича про стяг-
нення аліментів на дитину.

Відповідач у справі: Хітрун Віктор Павлович, останнє місце 
реєстрації: м. Єнакієве, вул. Ватутіна, буд. 12, кв. 15, виклика-
ється на 07.12.2017 року о 08.15 годині до суду, каб. № 309, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, 
м. Маріуполь) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 263/13077/17 відносно Матющенко Катерини 
Сергіївни за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Обвинувачена: Матющенко Катерина Сергіїв-
на, 01.02.1979 р.н., яка є громадянкою України, за-
реєстрована за адресою: пр. Ленінський, 9а, кв. 24,  
м. Донецьк, викликається для участі у розгляді спра-
ви, який відбудеться 07.12.2017 року о 09.15 годині, 
14.12.2017 року о 09.15 год., 22.12.2017 року о 09.15 
год. у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 
31, каб. 18, м. Маріуполь.

Суддя О. М. Музика

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальне провадження № 234/14495/17 (про-
вадження № 1-кп/234/830/17) за обвинуваченням Скакуна 
Дениса Олеговича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України. 

Викликається обвинувачений: Скакун Денис Олегович, 
31.05.1989 року народження, уродженець м. Макіївка До-
нецької області, який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, місто Макіївка, 945 квартал, 4/15, на 05.12.2017 ро-
ку о 13 год. 00 хв. до суду, каб. №23, для участі у розгля-
ді справи по суті. 

Суддя A. О. Чернобай

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Семергея Володимира Івано-
вича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На під-
готовче судове засідання по справі, яке призначе-
но на 4 грудня 2017 року о 16.00 годині викликаєть-
ся обвинувачений: Семергей Володимир Іванович, 
04.10.1963 року народження, останнє відоме місце 
реєстрації: вулиця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк 
Донецької області.

Суддя Лутай A. M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальну справу № 234/12095/16-к (провадження  
№ 1-кп/234/542/16)  за обвинуваченням Коровченка Ар-
тема Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 4 ст. 187 КК України. Обвинувачений Коров-
ченко Артем Вікторович, 22.10.1985 р.н., який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ле-
оніда Бикова, буд. 1, кв. 141, викликається на 08.12.2017 
року о 13.00 год. до суду, каб. №23, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням 
Яновського Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікторовичу, 
25.08.1988 року народження, уродженцю м. Дружківка 
Донецької області, який проживає за адресою: вул. Пере-
моги, 32, с. Щербинівка, м. Торецьк Донецької області, не-
обхідно з’явитися в підготовче судове засідання, яке при-
значено на 5 грудня 2017 року о 14.00 годині в приміщен-
ня Краматорського міського суду Донецької області за ви-
щевказаною адресою.

Головуючий суддя Лутай A. M.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться цивільна справа  
№ 310/6485/17 за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «Бердянське підприємство теплових мереж» 
до Фейганова Віктора Сафіровича про стягнення гро-
шових коштів.

Розгляд справи призначено на 05.12.2017 року о 13 
годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зал судового засідання 
411.

Суд викликає Фейганова Віктора Сафіровича як від-
повідача.

Суддя Полянчук Б. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає цивільну справу за позовом Духова Андрія Іва-
новича, від імені та в інтересах якого діє Корсунський Володимир 
Володимирович до Журавльова Геннадія Миколайовича про ви-
знання договору найму транспортного засобу дійсним та визна-
ння права власності на автомобіль. Відповідач у цивільній спра-
ві №233/3357/17 – Журавльов Геннадій Миколайович, 14.07.1960 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Леніна, буд. 84/16, кв. 15, викликається в судове засі-
дання на 12.00 год. 5 грудня 2017р. Розгляд відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (корп. №2, каб. №16). У випадку неприбуття в судове засідання 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається 
цивільна справа за позовом Уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКР-
БІЗНЕСБАНК» Білої Ірини Володимирівни в інтересах Пу-
блічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БIЗHЕC 
БАНК» до Замури Андрія Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Замура А.А. викликається до каб. № 6 суду на 
8 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута в його відсутність за наявними доказами.

Судля Бєлоусов A. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Органу опіки та піклування 
Слов’янської міської ради Донецької області до Желанової 
Родмили Андріївни про позбавлення батьківських прав.

Відповідачка Желанова Родмила Андріївна, останнє відо-
ме місце реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. 
Артема, б. 101, викликається 5 грудня 2017 року о 14 год. 00 
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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к 
за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича у скоєнні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Миколайо-
вича, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликається до суду на 
14 годину 00 хвилин 7 грудня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Біличенко Артем Олександрович, 29.03.1981 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Па-
тона, будинок 26, квартира 8, викликається до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по ци-
вільній справі № 227/3233/17 за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра га гарантія» 
до Біличенка Артема Олександровича, третя особа: Публічне ак-
ціонерне товариство «ВТБ Банк», про звернення стягнення на 
предмет застави. Судове засідання відбудеться 06.12.2017 року 
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. каб. № 16. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове провадження 
за кримінальним провадженням щодо Олійника Дмитра 
Івановича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
судовий розгляд якого відкладено на 10.30 год. 4 груд-
ня 2017 року

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу, необ-
хідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20, на 10.30 год. 4 грудня 2017 року та на 
14.00 год. 7 грудня 2017 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 227/3400/17) за обви-
нуваченням Берковича Бориса Костянтиновича, 17 серпня 1966 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Беркович Борис Костянтинович, 17 серп-
ня 1966 року народження, мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 61/78, ви-
кликається на 5 грудня 2017 року об 11 год. 00 хв. до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для 
участі у судовому засіданні по зазначеному кримінальному про-
вадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Пишняка Оле-
га Володимировича для розгляду цивільної справи 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» про стягнення кредитної заборгованості за 
картковим рахунком. Судове засідання відбудеть-
ся 14.12.2017 року о 14.00 год. в приміщенні Балт-
ського районного суду Одеської області за адресою:  
м. Балта, вул. Кузнечна, 56, Одеської області.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Суддя Т. П. Тітова

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає 
Савіних Аркадія Олексійовича, 24.11.1980 року народження, 
як відповідача по цивільній справі № 715/2014/17-ц, прова-
дження № 2/715/863/17 за позовною заявою Савіних Олени 
Миколаївни до Савіних Аркадія Олексійовича про розірвання 
шлюбу, у судове засідання 11.12.2017 року на 09 год. 00 хв. 
в залі судового засідання Глибоцького районного суду Чер-
нівецької області.

Останнє відоме місце проживання Савіних Аркадія Олек-
сійовича за адресою: с. Чагор, Глибоцького району, Черні-
вецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за на-
явними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Літинський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Позднякова Іллю Олегови-
ча, 11.04.1981 року народження, жителя: с. Кулига, 
вул. Садова, 21а, Літинського району, Вінницької об-
ласті в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Рогової О.Ю. до Позднякова І.О. про стягнення 
заборгованості та пені по виплаті аліментів. Справа 
слуханням призначена 12.12.2017 року на 11.00 го-
дину в приміщенні Літинського районного суду в смт 
Літин вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. 10.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за наявними доказами, які є у справі.

Суддя Желіховський В. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 22 грудня 2017 року, о 10.00 
год. розглядає цивільну справу за позовом Афанасенко Валенти-
ни Миколаївни до Зюбанова Олега Миколайовича про визначен-
ня порядку користування спільною частковою власністю.

Відповідач у справі Зюбанов Олег Миколайович, 14.04.1972 
р.н. останнє місце реєстрації: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, 
61/73 викликається до суду для участі у справі по суті.

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

Суддя В. К. Демидова

Каргіну Івану Михайловичу, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: м. Луганськ, вул. кв. Солнечний, буд. 10, кв. 
50 необхідно 06 грудня 2017 року з’явитись на 10 год. 30 хв. 
до Дарницького районного суду м. Києва, за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-А, каб. 209 для участі у судовому засідан-
ні по цивільній справі за позовом Клітко Олександр Васильо-
вич до Каргіна Івана Михайловича про відшкодування шко-
ди, завданої внаслідок залиття квартири, під головуванням 
судді Шклянки М. П.

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

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини своєї неявки.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачений судновий білет 
на право власності на моторний човен Москва 2, бортовий номер 

УКА-912-К, що належить Карповичу Ігорю Володимировичу, 
вважати недійсним.  

Втрачене свідоцтво про право плавання під державним прапором України 
на судно «Tracker», з бортовим реєстраційним номером «ua-0141-НА», 

зареєстроване на ім’я Комарова Дмитра Васильовича, 
вважати недійсним.

Державний акт 

на право власності на земельну ділянку серії ІІІ-КВ № 082838, 

виданий на ім’я Боронило Л. І., вважати недійсним.

Втрачений сертифікат аудитора, 
серія А № 000229, виданий рішенням Аудиторської палати України 

від 17.02.1994 № 12, на ім’я Сокола Ігоря Мойсейовича, 
вважати недійсним.

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за по-
зовом Добровольської Тетяни Георгіївни до Джіаннасі Елени про відшкодування шкоди, завда-
ної внаслідок затоплення квартири (останнє відоме місце проживання: 54001, м. Миколаїв, вул. 
Нікольська, 54, кв. 12) призначено на 12.12.2017 року об 11.00 год. У разі неявки відповідачки, 
справа буде розглянута в її відсутність.Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.

Суддя Н. П. Черенкова

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 06.12.2017 р. о 14.00 год. розглядає кримінальну справу за об-
винуваченням Беспроскурного Дениса Леонідовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 187 ч. 4 КК 
України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон №79СГ-УЕБ  
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 06 грудня  2017 року о 13:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним об-
сягом 7 825,000 т, ресурс грудня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобу-
вання»: Позиція № 1: 53 лоти, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 2120 т, транспортування автотранспортом. 
Стартова ціна за 1 тонну –  18757,85 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного 
транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки га-
зу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 57 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 2280 
т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18712,59 грн. в т.ч. ПДВ. Газ 
вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунів-
ське ВПГ): Позиція № 3: 57 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 2280 т, транспортування залізницею/авто-
транспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18806,37 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам 
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Пози-
ція № 4: 19 лотів, обсяг 1 лота – 40 т, заг.обсяг – 760 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 
1 тонну –  18632,98 грн. в т.ч. ПДВ.  Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового 
споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування»: Позиція № 5: 11 лотів, обсяг 1 лота – 35 т, заг.обсяг – 385 т, транспортування за-
лізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  18728,67 грн. в т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 
07.12.2017-25.12.2017 р.  За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні догово-
ри купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у грудні 2017 року на умовах EXW франко-
завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого га-
зу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу за-
купівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію 
платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповнова-
жену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 05.12.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ 
«Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», 
МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про 
надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аук-
ціонів з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за міс-
цезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-
79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 
18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає обвинуваченого Смірнова Максима Борисовича, 
14.12.1986 року народження, уродженця: АР Крим Біло-
гірського району, с. Ароматне, зареєстрованого за адре-
сою: АР Крим, Білогірський район, с. Ароматне, вул. Мо-
лодіжна, 40, проживаючого за адресою: АР Крим, м. Єв-
паторія, вул. Огородницька, 23/2, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 07.12.2017 р. о 15 год. 00 хв. у 
залі судового засідання № 19 по вул. Грушевського, 17 в 
м. Вінниці, по кримінальному провадженню по обвинува-
ченню Смірнова М.Б. у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Смірнова Максима Борисови-
ча на зазначене судове засідання обов’язкова. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Шлапака Д. О., суддів Вохмінової О. C., 
Волошина С. В.

Гайворонський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 11 грудня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Кіровоградська 
область, м. Гайворон, вул. В.Кобзаря, 3, каб. № 5 (суддя 
Сліпенко Р. Ю.) відбудеться слухання цивільної справи  
№ 385/1362/17, 2/385/662/17 за позовом Матієнко Ві-
кторії Петрівни до Ханджанова Ровшана Ібрагімджаліл 
огли, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: 
Орган опіки та піклування Гайворонської РДА, про по-
збавлення батьківських прав. У судове засідання ви-
кликається відповідач Ханджанов Ровшан Ібрагімджа-
ліл огли. В разі неявки в судове засідання відповідача, 
справа буде розглянута за його відсутності за наявни-
ми в ній матеріалами. Одночасно суд роз’яснює відпо-
відачу його обов’язок повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає відповідачів по справі № 2-878/2010  
Козченка Юрія Петровича, 02.10.1962 року наро-
дження, та Козченко Ірину Олексіївну, 14.09.1963 ро-
ку народження, у судове засідання, яке призначе-
не на 15 годину 00 хвилин 18 грудня 2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 2-878/2010 (провад. 
2-в/319/4/2017) за заявою ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» про відновлення втра-
ченого судового провадження по цивільній справі за 
позовом прокурора м. Сніжне Донецької області в ін-
тересах AT «Ощадбанк» про солідарне стягнення з 
Козченка Юрія Петровича та Козченко Ірини Олек-
сіївни заборгованості за кредитом, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя В. О. Мальований

Вугледарський міський суд Донецької області 
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк»до Галигіна О.О. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Галигін Олександр Олексан-
дрович, 08.05.1963 р.н., уродженець м. Макіївка До-
нецької області, останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемо-
ги, 10/10.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 12 
грудня 2017 року.

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

Суддя О. Г. Луньова

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., смт 
Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

21.11.2017 до Касяненко Артем Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 52313, Дніпропетровська 
обл., Криничанський р-н, с. Українка, вул. Гагаріна, буд. 25) справа № 178/1185/17, суддя Лісняк В. В.

21.11.2017 до Фоміних Лілія Георгіївна (останнє відоме місце реєстрації: 52370, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Гуляйполе, вул. Центральна, буд. 57) справа № 178/1319/17, суддя Лісняк В. В.

21.11.2017 до Котенко Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 52360, Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Преображенка, вул. Центральна, буд. 45) справа № 178/1196/17, суддя Лісняк В. В. було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково

Одночасно роз`яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може бути переглянуто шляхом подан-
ня заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Господарський суд Одеської області 04.12.2017 р. 
об 11-20 год. розглядає справу №916/2582/17 (суддя  
Гуляк Г. І.) за позовом Дяченко Варвари Андріївни до То-
вариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОЛО-
ГІСТИКА», 3-я особа позивача: Павлюк Сергій Сергійо-
вич, про визнання недійсними рішень загальних зборів. 
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, 5 поверх,  зал  №10. 
До суду викликаються: Дяченко Варвара Андріївна, Пав-
люк Сергій Сергійович, представник ТОВ «УКРАВТОЛО-
ГІСТИКА».

При собі мати посвідчення особи, представникам - до-
кумент, що посвідчує право представляти інтереси учас-
ника справи.

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

06.12.2017 о 13:20 до Сергієнко Наталя Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71108, Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, пр. Праці, буд. 47/14) справа № 310/6607/17, суддя 
Полянчук Б. І.

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

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну спра-
ву № 227/3333/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» до Солодкова Олександра Івановича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач Солодков Олександр Іванович, мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Героїв Сталінграда, 5/37, 
викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 05.12.2017 року о 08.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У ра-
зі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрювана Малова Катерина Валеріївна, 27.02.1980 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Севастопольська, буд. 65 – 
на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись до  
УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівсько-
го, 7, до слідчого Волинця В. В., р.т. (0412) 405214 о 10 годині 03.12.2017, 
04.12.2017 та 05.12.2017, для участі у слідчих та процесуальних діях (отри-
мання повідомлення про підозру, допиту як підозрювана, впізнання тощо), а 
також о 10 годині 06.12.2017, 07.12.2017 та 08.12.2017, для виконання вимог  
ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження 22016060000000020 від 16.05.2016, в якому ви є підозрюваною у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрювана Павленко Катерина Олександрівна, 17.04.1986 року наро-
дження, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Топчієва, буд. 70  на 
підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись до  
УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівсько-
го, 7, до слідчого Волинця В. В., р.т. (0412) 405214 о 10 годині 03.12.2017, 
04.12.2017 та 05.12.2017, для участі у слідчих та процесуальних діях (отри-
мання повідомлення про підозру, допиту як підозрювана, впізнання тощо), а 
також о 10 годині 06.12.2017, 07.12.2017 та 08.12.2017, для виконання вимог  
ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження 22016060000000020 від 16.05.2016, в якому ви є підозрюваною у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.12.2017 о 08:30 до Цибка Володимир Івано-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Руденка, буд. 18, кв. 2) справа  
№ 585/4073/17, суддя Євлах О. О.

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

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

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Тер-
лецького Олексія Володимировича на судове засідання, при-
значене на 07.12.2017 р. о 08.30 за адресою: м. Харків, б-р  
Б. Хмельницького, 32/38, для участі у розгляді цивільної 
справи за позовом Дикан Ірини Вікторівни до Терлецького 
Олексія Володимировича, третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Управління служб у справах дітей Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської міської ради про позбав-
лення батьківських прав. У разі неявки відповідача це оголо-
шення вважається належним повідомленням і справу буде 
розглянуто за наявними у справі доказами. Відповідач у ра-
зі неявки з поважних причин зобов’язаний повідомити суд 
про ці причини.

Суддя О. В. Горпинич

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шев-
ченка, 114) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

07.12.2017 о 08:30 до Бура Людмила Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52120, Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, смт Лихівка, вул. Набережна, буд. 43) справа 
№ 190/1318/17, суддя Фирсов С. В.

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

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

Ленінський районний суд м. Харкова викликає на 
судове засідання відповідача Приватне акціонерне 
товариство страхова компанія «Європейський стра-
ховий союз» по справі №642/5056/17 за позовом 
Тичкова Олексія Петровича до ТОВ СК «Європей-
ський страховий союз», яке відбудеться у приміщен-
ні суду (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, каб. 
9) 5 грудня 2017 року о 09 год. 10 хв. У разі неявки 
представника відповідача на судове засідання слу-
хання справи буде проведено за його відсутності; су-
дом буде винесено заочне рішення по справі. 

Суддя В. Г. Пашнєв

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання Данилова Миколу Миколайовича як відповідача по цивільній 
справі №328/3040/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецького облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Данилова Миколи Миколайовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 04.12.2017 року о 13 годині 30 хвилин 
у приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, 4 грудня 2017 року о 08.45 годині буде прове-
дено судове засідання у цивільній справі № 310/6704/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Куракова Олега Ва-
лерійовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Куракова Олега Валерійовича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове 

засідання воно буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя О. М. Вірченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя  
Зінченко А. С.) викликає в судове засідання відповідачку Шульгу Тетяну Ва-
димівну в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості. Останнє місце проживання від-
повідачки: вул. Красовського, буд. 5/1, м. Донецьк. Судове засідання призна-
чено на 8 грудня 2017 року о 09.00 год. за адресою: Дніпропетровська об-
ласть. м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. №407. У разі неявки відпові-
дачки в судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути 
розглянута за її відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4292/2017 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Музичука Олега Івано-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Музичук Олег Іванович, зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Северодонецька, 7, викликається на 15 груд-
ня 2017 року о 08 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. І. Старовецький

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання Котолевець Надію Миколаївну як відповідачку по цивільній 
справі №328/2872/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецького облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Котолевець Надії Миколаївни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05.12.2017 року о 08 годині 40 хвилин 
у приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя  
Зінченко А. С.) викликає в судове засідання відповідачку Бєлік Ольгу Вален-
тинівну в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління АТ 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості. Останнє місце проживання від-
повідачки: вул. Герцена, буд. 75, м. Донецьк. Судове засідання призначено 
на 8 грудня 2017 року о 09.30 год. за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал №3. У разі неявки відповідачки в су-
дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну-
та за її відсутністю.
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ОГОЛОШЕННЯ
Таблиця змін до правил 

обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів корпоративного бізнесу, 
відкритих в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»

                    Попередня редакція      Оновлена редакція Правил 

     2.4. Укладенням Договору Сторони, керуючись нормами статті 207 Цивільного  
    кодексу України, досягли письмової згоди на використання між Банком 
    та Клієнтом, які можуть виступати суб’єктами електронної взаємодії, 
    ЕЦП Клієнта для вчинення будь-яких  правочинів, що можуть бути вчинені 
    на підставі Договору протягом строку його дії та будь-яких документів, 
    підписання яких згідно з умовами Договору, можливо з використанням ЕЦП.

     3.9. Підписанням Договору Сторони погоджуються та підтверджують, 
    що в будь-якому випадку отримання Банком будь-якого розрахункового 
    та/або іншого документа, підписаного особою (-ами), зразок (-ки) підпису 
    (-в) ів якого (-ких) міститься у картці зразків підписів, що надана Банку, 
    є безумовним підтвердженням того, що такі документи відповідають 
    всім вимогам внутрішніх регулятивних документів Клієнта та/або установчих   
    документів Клієнта, в тому числі узгоджуються з передбаченими такими 
    документами обмеженнями,  і підлягають виконанню Банком  відповідно 
    до вимог чинного законодавства України та Договору. При цьому Клієнт 
    самостійно відслідковує обмеження, зазначені у внутрішніх регулятивних 
    та/або установчих документах Клієнта, та несе повну відповідальність 
    за їх виконання/невиконання. Клієнт підтверджує, що всі документи, 
    надані до Банку, є вірними.

4.4. Клієнт доручає Банку здійснювати   4.4. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку:
договірне списання з Рахунку:   • на користь Банку плату в гривні за надані Банком Послуги в розмірі, 
•   на користь Банку плату в гривні за надані    передбаченому Тарифами, а також комісії та можливі неустойки 

Банком Послуги в розмірі, передбаченому    (пені, штрафи);   
Тарифами, а також комісії та можливі  • на користь Банку комісію в іноземних валютах у випадках, 
неустойки (пені, штрафи);     передбачених чинним законодавством України та Тарифами Банку;

•  на користь Банку комісію в іноземних валютах  • на користь Банку плату в гривні за надані Банком послуги в розмірі, 
у випадках, передбачених чинним     передбаченому іншими договорами (кредитні договори, договори гарантії тощо); 
законодавством України та Тарифами Банку;  • коштів, помилково зарахованих на Рахунок,

•  на користь Банку плату в гривні за надані    для їх подальшого перерахування за належністю; 
Банком послуги в розмірі, передбаченому  • на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта 
іншими договорами (кредитні договори,    перед Банком) грошові кошти у будь-яких валютах в сумах, 
договори гарантії тощо);     необхідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта

•  коштів, помилково зарахованих на Рахунок,    перед Банком, яка виникла у зв’язку з виконанням або 
для їх подальшого перерахування за належністю;    не виконанням/неналежним виконанням умов відповідних договорів,

•  на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку    сторонами за якими є Банк та Клієнт, та/або для повернення (погашення) 
заборгованості Клієнта перед Банком) грошові    заборгованості будь-якої іншої особи перед Банком, в забезпечення 
кошти у будь-яких валютах в сумах, необхідних    виконання зобов’язань якої Клієнт передав майнові права на грошові 
для повернення (погашення) заборгованості    кошти за цим Договором в заставу Банку, та/або для повернення 
Клієнта перед Банком, яка виникла у зв’язку    (погашення) заборгованості, яка виникла за договорами факторингу, 
з виконанням або не виконанням/неналежним    та/або договорами відступлення права вимоги, та/або будь-якими 
виконанням умов відповідних договорів,    договорами, за якими Банк набув прав вимоги до Клієнта 
укладених між Сторонами;     (на підставі договорів факторингу або відступлення права вимоги, тощо),

•  на відповідні рахунки Банку та/або відповідного    термін чи останній день строку виконання яких настав, або виконання 
бюджету сум грошових коштів в розмірах    яких прострочено, або при настанні інших обставин, передбачених 
достатніх для повного виконання поданих    відповідним договором між Клієнтом та Банком (за вибором Банку) 
Клієнтом як на паперових носіях так     у сумі, необхідній для виконання таких зобов’язань Клієнта,  
і в електронному вигляді заяв(и) про продаж    а у відповідних випадках – третьої особи (якщо грошових коштів 
іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю    на рахунку не достатньо – в розмірі залишку коштів на Рахунку), 
іноземної валюти за іноземну валюту та/або    за відповідним договором з Банком на день списання відповідних 
заяв(и) про купівлю іноземної валюти,    сум грошових коштів. ; 
в т.ч. утримання комісій, податків   • на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум грошових 
та обов’язкових платежів, передбачених    коштів в розмірах достатніх для повного виконання поданих 
чинним законодавством України, та інших    Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) 
сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом    про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної 
у таких заявах.      валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти,

З метою реалізації Банком права договірного    в т.ч. утримання комісій, податків та обов’язкових платежів, передбачених
списання, передбаченого цими Правилами    чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та валютах
та Договором, Клієнт доручає Банку, а Банк    має вказаних Клієнтом у таких заявах.
право списувати кошти з будь-якого рахунку  З метою реалізації Банком права договірного списання, передбаченого
Клієнта в наступному порядку:   цими Правилами та Договором, Клієнт доручає Банку, а Банк має право
•  за наявності на будь-якому рахунку Клієнта  списувати кошти з будь-якого рахунку Клієнта в наступному порядку: 

грошових коштів у валюті заборгованості -  • за наявності на будь-якому рахунку Клієнта грошових коштів 
в сумі та валюті фактичної заборгованості,    у валюті заборгованості - в сумі та валюті фактичної заборгованості,

•  у випадку відсутності на рахунку Клієнта  • у випадку відсутності на рахунку Клієнта грошових коштів у валюті 
грошових коштів у валюті заборгованості    заборгованості - в сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі 
- в сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній    заборгованості Клієнта і витрат Банку (комісій, податків, обов’язкових 
сумі заборгованості Клієнта і витрат Банку    платежів тощо), які пов’язані з продажем валюти. 
(комісій, податків, обов’язкових платежів тощо),  Для цього Клієнт доручає Банку перерахувати з рахунків Клієнта, 
які пов’язані з продажем валюти.   відкритих в Банку, на рахунок, призначений для купівлі-продажу/обміну

Для цього Клієнт доручає Банку перерахувати  валюти, грошові кошти у розмірі, необхідному для купівлі/продажу,
з рахунків Клієнта, відкритих в Банку, на рахунок,  обміну іноземної валюти, та здійснювати від імені та за рахунок
призначений для купівлі-продажу/обміну валюти,  Клієнта купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної валюти
грошові кошти у розмірі, необхідному   на міжбанківському валютному ринку України (надалі – МВРУ)
для купівлі/продажу, обміну іноземної валюти,  та/або її обмін на Міжнародному валютному ринку (надалі – МВР)
та здійснювати від імені та за рахунок Клієнта  за курсом Банку за цією операцією на дату купівлі/продажу/обміну
купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної  іноземної валюти, із зарахуванням коштів на рахунок Клієнта за відповідною
валюти на міжбанківському валютному ринку  валютою. Клієнт також доручає Банку здійснювати перерахування
України (надалі – МВРУ) та/або її обмін  суми обов’язкових платежів, якщо це вимагається, на відповідні рахунки
на Міжнародному валютному ринку   для сплати цих платежів у розмірі, визначеному діючим
(надалі – МВР) за курсом Банку за цією операцією  законодавством України.
на дату купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, 
із зарахуванням коштів на рахунок Клієнта 
за відповідною валютою. Клієнт також доручає 
Банку здійснювати перерахування суми 
обов’язкових платежів, якщо це вимагається, 
на відповідні рахунки для сплати цих платежів у 
розмірі, визначеному діючим законодавством 
України. 

5.1.5. Електронні розрахункові документи,  5.1.5. Електронні розрахункові документи/ електронні документи, відправлені
відправлені в Банк за допомогою Електронної в Банк за допомогою Електронної системи платежів, та які містять Електронний
системи платежів розглядаються як такі,  цифровий підпис Клієнта, розглядаються як такі, що виходять від Клієнта
що мають однакову юридичну силу   та мають однакову юридичну силу з розрахунковими документами
з розрахунковими документами у паперовій  у паперовій формі.
формі.  

     5.1.7. Сторони визнають, що накладення Клієнтом на електронні документи, 
    в тому числі електронні розрахункові документи Електронного цифрового 
    підпису є свідченням, що Клієнт ознайомився з усім текстом документа, 
    на який накладається Електронний цифровий підпис, повністю зрозумів його   
    зміст, не має заперечень до тексту документа, контролював електронні дані, 
    на які накладається Електронний цифровий підпис та свідомо застосував свій   
    підпис у контексті, передбаченому документом (підписав, погодив, засвідчив   
    тощо).

     5.15. Клієнти – користувачі Системи „Інтернет – Клієнт – Банк” повинні:
    - контролювати дані, на які накладається Електронний цифровий підпис, 
    і електронні дані, які використовуються для накладення Електронного 
    цифрового підпису при підписанні електронних документів, шляхом 
    накладення Електронного цифрового підпису;
    - самостійно здійснювати охорону власних засобів обчислювальної техніки 
    та обмежувати доступ неуповноважених осіб до електронних документів; 
    - забезпечити захист власного обладнання від будь-якого зловмисного 
    програмного забезпечення;

     11.1. Банк має право:
    - відмовити Клієнту у здійсненні операцій за Рахунком у випадку неможливості   
    проведення платежів, що викликано незаконним втручанням в роботу 
    банківської комп’ютерної мережі (кібератака); збоями у роботі міжнародної   
    міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), 
    збоями у роботі Системи електронних платежів Національного банку України   
    (далі – СЕП) чи інших технологічних проблемах, пов’язаних з роботою системи  
    SWIFT/ СЕП, а також у разі неможливості Банку використовувати систему 
    SWIFT/ СЕП, з будь-яких підстав;

     11.4. Клієнт зобов’язаний:
    - контролювати дані, на які накладається Електронний цифровий підпис, 
    і електронні дані, які використовуються для накладення Електронного 
    цифрового підпису при підписанні електронних документів, шляхом 
    накладення Електронного цифрового підпису;
    - самостійно здійснювати охорону власних засобів обчислювальної техніки 
    та обмежувати доступ неуповноважених осіб до електронних документів; 
    - забезпечити захист власного обладнання від будь-якого зловмисного 
    програмного забезпечення

12.4. Сторони звільняються від відповідальності  12.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
за невиконання умов Договору та цих Правил  умов Договору та цих Правил у випадку настання та дії обставин,
у випадку настання та дії обставин,   що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони
що знаходяться поза межами контролю Сторін,  не могли передбачити або запобігти, якщо такі обставини призвели
та які Сторони не могли передбачити або до неможливості виконання Сторонами своїх обов’язків
запобігти, якщо такі обставини призвели  (форс-мажорні обставини; до зазначених обставин належать:
до неможливості виконання Сторонами своїх  військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, 
обов’язків (форс-мажорні обставини;   акції громадської непокори, стихійні лиха, неможливість забезпечення
до зазначених обставин належать: військові дії,  Банком здійснення переказів за допомогою системи SWIFT/ СЕП
незалежно від факту оголошення війни,  з будь-яких підстав, незаконне втручання в роботу банківської комп’ютерної
повстання, акції громадської непокори,  мережі (кібератака) тощо). При цьому строк виконання обов’язків
стихійні лиха тощо). При цьому строк виконання  відкладається на весь строк дії таких обставин, але не більше,
обов’язків відкладається на весь строк дії таких  ніж на 3 (три) місяці. Якщо такі обставини будуть діяти більше, ніж 3 (три)
обставин, але не більше, ніж на 3 (три) місяці.  місяці, Сторони проведуть переговори про можливі способи
Якщо такі обставини будуть діяти більше,  виконання зобов’язань
ніж 3 (три) місяці, Сторони проведуть переговори 
про можливі способи виконання зобов’язань. 

    12.5.3. Банк не несе відповідальність у випадку несанкціонованого 
    використання Електронного цифрового підпису Клієнта в результаті крадіжки,  
    інших обставин до яких Банк не має відношення;
    12.5.4. Банк не несе відповідальність за некоректне функціонування 
    Електронній системі платежів, спричинене невиконанням Клієнтом вимог 
    передбачених пунктом 5.14 цих Правил.
    12.5.5. Банк не несе відповідальність та не відшкодовує збитки спричинені 
    Клієнту, внаслідок невиконання Клієнтом вимог передбачених пунктом 5.15 
    цих Правил.
    12.5.6. Клієнт несе відповідальність за збереження та використання носіїв 
    з Особистими ключами Клієнта та за своєчасне виявлення і повідомлення 
    Банку про несанкціонований доступ до Особистих ключів не уповноваженими   
    на це особами.

     12.6. За порушення строку повідомлення Банку про укладення правочину, 
    на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, 
    що знаходяться на Рахунку, передбаченого п. 13.1. цих Правил, про що Банку   
    стало відомо внаслідок отримання повідомлення про наявність підстав 
    на звернення стягнення від Обтяжувача, що підтвердив свої права щодо 
    обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку 
    Клієнта та/ або за порушення строку повідомлення Банку про внесення змін 
    до правочину на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові   
    кошти на Рахунку, або його припинення, передбаченого 
    п. 13.3. цих Правил,  Клієнт за вимогою Банку сплачує штраф за кожне 
    порушення у розмірі 1000,00 (тисяча гривень) .
    12.7. Підписанням Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, 
    що у випадку невиконання Клієнтом зобов’язання щодо повідомлення Банку   
    про укладення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав  
    на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, передбаченого п. 13.1. 
    цих Правил та/ або повідомлення Банку про відсутність в зазначеному 
    правочині, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові 
    кошти, що знаходяться на Рахунку, умов щодо згоди Обтяжувача на вчинення   
    дій, передбачених підпунктом «і» пункту 13.2. цих Правил, 
    та/ або зобов’язання, передбаченого п. 13.3. цих Правил щодо повідомлення   
    Банку  про укладення Клієнтом з Обтяжувачем змін до правочину, на підставі   
    якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти на Рахунку, 
    або його припинення, що призведе до порушення прав Обтяжувача 
    та/ або Клієнта та/ або третіх осіб, Клієнт самостійно несе всю, передбачену 
    чинним законодавством відповідальність за такі дії в порядку, передбаченому   
    законодавством України, та відшкодовує пов’язані з цим збитки Обтяжувачу 
    та/ або будь-яким іншим третім особам без залучення Банку. 
    12.8. Банк не несе відповідальності якщо порушення Банком Договору стало   
    наслідком незаконного втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі   
    (кібератака); збоїв у роботі системи SWIFT/ СЕП чи інших технологічних 
    проблемах, пов’язаних з роботою системи SWIFT/ СЕП, а також у разі 
    неможливості Банку забезпечити здійснення переказу за допомогою системи   
    SWIFT/ СЕП, що сталися з будь-яких підстав.

    13. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ РАХУНКОМ ЗА УМОВИ  
    ОБТЯЖЕННЯ, ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є МАЙНОВІ ПРАВА НА ГРОШОВІ КОШТИ,   
    ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РАХУНКУ
    13.1. У випадку укладення Клієнтом з будь-якою особою правочину, на підставі   
    якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться 
    на Рахунку, Клієнт зобов’язується повідомити Банк про укладення такого 
    правочину протягом 1 (одного) робочого дня з дня його укладення шляхом 
    направлення повідомлення про встановлення обтяження майнових прав 
    на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку (скрізь по тексту – 
    Повідомлення про обтяження) за адресою Банку, зазначеною в статті 4 
    Договору, цінним листом з описом вкладення та зворотнім повідомленням 
    про отримання. Повідомлення про обтяження має підписуватися 
    уповноваженою особою Клієнта - юридичної особи, а підпис Клієнта фізичної   
    особи-підприємця на Повідомленні про обтяження має бути засвідчений 
    нотаріально або уповноваженою особою Банку, якщо таке повідомлення 
    було оформлено в Банку. Укладенням Договору Сторони домовилися, 
    що повідомлення від Клієнта про встановлення обтяжень, що складене 
    не за формою, визначеною Додатком № 1 до  Правил та/ або не містить 
    інформацію, передбачену чинним законодавством України, не вважається 
    Повідомленням про обтяження в розумінні ст. 191 Закону України 
    «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», і як наслідок 
    не підлягає взяттю на облік Банком.
    Підписанням Договору Клієнт приймає на себе зобов’язання не пізніше 
    наступного робочого дня з дати пред’явлення Банком Клієнту відповідної 
    вимоги,  відшкодувати будь-які витрати Банку, які будуть понесені останнім 
    у зв’язку з обтяженням майнових прав на грошові кошти на Рахунку, 
    у випадку укладання Клієнтом правочину, яким таке обтяження (буде) 
    передбачене.
    13.2. У випадку укладення Клієнтом правочину про обтяження, передбаченого  
    п. 13.1 цих Правил Клієнт зобов’язується забезпечити в такому правочині 
    наявність наступних положень:
    - згоду Обтяжувача на:
    (і) зміну умов Договору та/ або його розірвання/ припинення; 
    (іі) встановлення строку для повідомлення банку про укладення    
    зазначеного правочину, а саме: протягом 1 (одного) робочого 
    дня після вчинення такого правочину.

Якщо в правочині, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на гро-
шові кошти, що знаходяться на Рахунку відсутні умови, щодо згоди Обтяжува-
ча на вчинення дій, передбачених підпунктом «і» цього пункту Правил, чи від-
сутня згода Обтяжувача, надана в іншій формі, Клієнт зобов’язаний повідомити 
Банк протягом 1 (одного) робочого дня з дня укладення правочину, на підста-
ві якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти про відсутність 
згоди Обтяжувача на вчинення дій, передбачених  підпунктом «і» цього пунк-
ту Правил, а в разі невиконання визначеного цим пунктом обов’язку, Банк при 
отриманні Повідомлення про обтяження діє виходячи з того, що умови, перед-
бачені підпунктом «і» цього пункту Правил включені до правочину, на підставі 
якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на 
Рахунку. При цьому всі ризики, пов’язані з неповідомленням Банку та порушен-
ням у зв’язку з цим прав Обтяжувача, покладаються на Клієнта.
13.2.1. Сторони дійшли згоди про те, що Банк має право витребувати, а Клієнт 
зобов’язаний надати на вимогу Банку документи та/або інформацію (на розсуд 
Банку), що стосуються обтяження майнових прав на грошові кошти на Рахунку, 
зокрема, але не виключно документи та/або інформацію (на розсуд Банку), що 
підтверджує надання Обтяжувачем згоди на зміну умов Договору та/ або йо-
го розірвання/ припинення, а також документи та/ або інформацію (на розсуд 
Банку), що стосуються правочину, на підставі якого виникає обтяження майно-
вих прав на грошові кошти на Рахунку тощо.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
13.3. У випадку внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтя-
ження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, або його 
припинення, Клієнт зобов’язується повідомити Банк про такі зміни протягом 1 
(одного) робочого дня з дня їх внесення шляхом направлення відповідного по-
відомлення за адресою Банку, зазначеною в статті 4 Договору, цінним листом з 
описом вкладення та зворотнім повідомленням про отримання.
13.4. Банк зобов’язаний відмовити Клієнту у здійсненні видаткових операцій 
та зупинити видаткові операції по Рахунку за розпорядженнями Клієнта, якщо 
розмір коштів на Рахунку є меншим за розмір забезпеченої обтяженням вимо-
ги Обтяжувача, в день отримання (або наступного робочого дня Банку при над-
ходженні повідомлення  після закінчення операційного дня):
13.4.1. Повідомлення про обтяження від Клієнта, прийнятого на облік Банком 
та при відсутності письмової згоди Обтяжувача на вчинення відповідних опе-
рацій. У випадку пред’явлення до Банку письмової згоди Обтяжувача на здій-
снення видаткових операцій за Рахунком, Банк виконує такі операції у відповід-
ності до умов такої згоди;
та/ або
13.4.2. повідомлення від кредитора за зобов’язанням, забезпеченим майно-
вими правами Клієнта на грошові кошти на Рахунку (скрізь по тексту - Обтя-
жувач) про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, 
яким є майнові права на грошові кошти на Рахунку, за умови обліку в Банку 
Повідомлення про обтяження від Клієнта та/ або наявності в Державному ре-
єстрі обтяжень рухомого майна інформації про реєстрацію обтяження майно-
вих прав на грошові кошти на Рахунку в інтересах такого Обтяжувача, про що 
за запитом Банком формується Витяг з Державного реєстру обтяжень рухо-
мого майна. Банк не перевіряє наявність підстав для звернення стягнення на 
предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти на Рахунку, зазна-
чених в отриманому ним від Обтяжувача повідомленні. 
Поновлення видаткових операцій за розпорядженням Клієнта здійснюється 
Банком з дня, наступного за днем отримання Банком від Обтяжувача письмо-
вого повідомлення про припинення обтяження майнових прав на грошові ко-
шти та/ або письмової згоди Обтяжувача на здійснення видаткових операцій, 
підпис Обтяжувача на вказаних документах посвідчується нотаріально або за-
свідчується уповноваженим працівником Банку.
13.5. У випадку отримання Банком Повідомлення про обтяження від Клієнта 
та повідомлення від Обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнен-
ня на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти на Рахун-
ку, які в умовах обтяження мають розбіжності щодо розміру обтяження, Банк 
здійснює перевірку умов обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого 
майна та зупиняє видаткові операції за розпорядженнями Клієнта на здійснен-
ня видаткових операцій, виходячи з розміру обтяження, зазначеного в Держав-
ному реєстрі обтяжень рухомого майна, а у випадку, якщо в Державному реє-
стрі обтяжень рухомого майна відсутня інформація щодо розміру обтяження, 
виходячи з розміру обтяження, зазначеного в повідомленні від Обтяжувача про 
наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження.
13.6. Банк зобов`язаний виконувати платіжні вимоги Обтяжувача з урахуван-
ням обмежень, які встановлені  чинним законодавством України (включаючи 
обмеження щодо необхідності отримання дозволів та/або ліцензій для здій-
снення такого списання).
Банк при здійсненні договірного списання коштів на підставі платіжних ви-
мог від Обтяжувача майнових прав на грошові кошти на Рахунку Клієнта, не 
зобов’язаний перевіряти фактичний стан відносин між Клієнтом та Обтяжува-
чем та правомірність надання платіжних вимог Обтяжувачем. Уся відповідаль-
ність за правомірність надання платіжних вимог Обтяжувачем до Банку покла-
дається на Клієнта та/або осіб, в інтересах яких накладено обтяження на май-
нові права на грошові кошти на Рахунку. У випадку виникнення/наявності спо-
ру між Клієнтом та Обтяжувачем щодо правомірності надання Банку платіж-
них вимог, Банк виконує платіжні вимоги Обтяжувача, а спір про збитки за-
вдані наданням платіжних вимог вирішується між Клієнтом та Обтяжувачем 
без участі Банку.
13.7. Банк має право відмовити Клієнту у взятті на облік повідомлення про об-
тяження майнових прав на грошові кошти на Рахунку, якщо:
- таке повідомлення складено з порушенням вимог п. 13.1. цих Правил; та/або
- майнові права на грошові кошти на Рахунку є предметом попереднього обтя-
ження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про що 
було повідомлено Банк; та/або
- у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо Рахунка; та/або
- у разі зупинення видаткових операцій по Рахунку в порядку, передбаченому 
законодавством України, зокрема, якщо на Рахунку обліковується арешт на ко-
шти, що знаходяться на Рахунку, та/або операції зупинено з підстав, передбаче-
них чинним законодавством України щодо запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також зупи-
нення видаткових операцій на інших підставах, передбачених законодавством.  
У разі відмови Банку щодо взяття на облік повідомлення про обтяження майно-
вих прав на грошові кошти на Рахунку видаткові операції за розпорядженням 
Клієнта по такому Рахунку продовжують виконуватися Банком у відповідності 
з вимогами чинного законодавства України.
13.8. Банк не перевіряє на відповідність законодавству України та/або вимо-
гам застосовуваного права іноземної держави правочин, на підставі якого ви-
никає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахун-
ку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким об-
тяженням, правочин щодо заміни Обтяжувача, а також зміни до зазначених 
правочинів.
13.9. Підписанням Договору Сторони домовилися, що у випадку укладення між 
Банком та Клієнтом правочину, на підставі якого виникає обтяження майно-
вих прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, обтяжувачем за яким 
є Банк, то виконання Банком розпорядження Клієнта на здійснення операцій, в 
результаті яких розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір, ви-
значений згідно з умовами обтяження, зазначеними у відповідному правочині, 
вважається наданням Банком згоди на вчинення такої операції.
13.10. Укладаючи Договір Сторони розуміють, що зміна умов Договору, зокре-
ма, але не виключно щодо прав та обов’язків сторін, форми та порядку розра-
хунків, Тарифів, відповідальності Сторін, тощо не обмежують права Обтяжува-
ча, у зв’язку з чим в разі наявності обтяжень майнових прав на грошові кошти 
на Рахунку Сторони мають право вносити зміни, які не обмежують права Обтя-
жувача до умов Договору, без згоди Обтяжувача.

13.1. Рахунок може бути закритий:   14.1. Рахунок може бути закритий:
- за заявою Клієнта;   - за заявою Клієнта. Рахунок не може бути закритий за заявою Клієнта
     у випадку, якщо на кошти на Рахунку накладено арешт та/ або зупинено 

проведення операцій по Рахунку з підстав та в порядку, передбачених чин-
ним законодавством України та/ або права розпорядження Рахунком обмеже-
но умовами обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що 
знаходяться на Рахунку про що було повідомлено Банк в порядку, передбаче-
ному умовами цих Правил.

Додаток 1 до Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових)  
рахунків клієнтів корпоративного бізнесу, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» 

Повідомлення про встановлення обтяження майнових прав  
на грошові кошти/ Вклад, що знаходяться на банківському рахунку  

м.___________                                                                   «___» ________________ 20___ року

_________________________, юридична особа-резидент за законодавством України, ідентифікаційний код ______________, 
місцезнаходження ________________, що є платником _________________________________________, (зазначити, платником 
якого податку є клієнт (податку на прибуток або єдиного податку), в особі _________________________, який (яка) діє на підставі 
__________________,   (для юридичних осіб)

або

_________________________, фізична особа-підприємець, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
__________, місцезнаходження ______________, який (яка) діє на підставі __________________, що є платником _____________
____________________________ (зазначити, платником якої системи оподаткування є клієнт (податків на загальній системі опо-
даткування або єдиного податку)), 

  
 на виконання вимог статті 191 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» повідомляю Публіч-

ному акціонерному товариству «Укрсоцбанк», що надалі також іменується «Банк», про укладення ____________________________ 
(зазначити правочин, на підставі якого виникло обтяження майнових прав на грошові кошти, в тому числі Вклад, що знаходяться 
на банківському рахунку (рахунках)) (надалі – Правочин про обтяження) з  _____________________ (зазначити  ім’я (найменуван-
ня) обтяжувача) (надалі – Обтяжувач), місце проживання (місцезнаходження) _________________________________________, ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) ______________________. У результаті укладення 

Правочину про обтяження встановлено обтяження майнових прав на грошові кошти/ Вклад, що знаходяться на всіх банківських ра-
хунках в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»/ на рахунку (рахунках) №№___________________ (зазначити усі рахун-
ки, щодо яких виникло обтяження), у розмірі ________________ (зазначити розмір грошових коштів, в тому числі Вкладу, нижче за 
який не може бути розмір грошових коштів/ Вкладу, що знаходяться на рахунку) або (вибрати необхідне) без визначення розміру. 
Повідомляю Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», що ________________________________ (зазначити відомості про ви-
конання майнових прав які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передба-
чено правочином, на підставі якого встановлене відповідне обтяження).

Також зазначаю: що
- Обтяжувач надав/ не надав згоду на зміну умов договору та/ або розірвання/ припинення договору, на підставі якого розміще-

но грошові кошти/ Вклад, що знаходяться на всіх банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»/ на ра-
хунку (рахунках) №№___________________ (зазначити усі рахунки, щодо яких виникло обтяження).

-  1 майнові права на грошові кошти/Вклад, що знаходяться на всіх банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві 
«Укрсоцбанк»/ на рахунку (рахунках) №№___________________ (зазначити усі рахунки, щодо яких встановлене обтяження) є пред-
метом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається/ допускається.

  2 Підписанням даного Повідомлення надаю письмовий дозвіл Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» розкривати 
інформацію, що становить банківську таємницю, стосовно залишку коштів на рахунку (рахунках), що зазначені в даному Повідо-
мленні, операції за ними, про обтяження майнових прав на грошові кошти/ Вклад на рахунку (рахунках) стосовно яких до Банку на-
дійшли повідомлення та (або) які взяті Банком на облік, інші обмеження права розпорядження рахунком (рахунками) на письмову 
вимогу ___________ (зазначити ім’я (найменування) обтяжувача). 

________________________                                                                                        ___________________
                    (П.І.Б.)                                                                                                                                               (підпис) 3

Я, __________________, (ПІБ працівника Банку, що затверджує справжність підпису) уповноважена особа ПАТ «Укрсоцбанк» за-
свідчую справжність підпису громадянина __________________, який зроблено в моїй присутності.                                                          

«__» _________ 201__ року                                                                                        ___________________
                                                                                                                                                      (підпис) 4
 
1 Абзац додається у випадку попереднього обтяження майнових прав на грошові кошти/Вклад
2 Абзац додається у випадку, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підста-

ві якого виникає обтяження
3 Дане повідомлення має підписувати уповноважена особа Клієнта юридичної особи, а підпис Клієнта фізичної особи-підприєм-

ця на Повідомленні має бути засвідчений нотаріально або уповноваженою особою Банку. 
4 Включається до тексту Повідомлення, у випадку якщо підпис Клієнта фізичної особи-підприємця на Повідомленні засвідчує 

уповноважена особа Банку. 

Таблиця змін до ПРАВИЛ  
обслуговування поточних (карткових) рахунків, відкритих клієнтам корпоративного,  

малого та мікро- бізнесу в ПАТ «Укрсоцбанк»

 Попередня редакція      Оновлена редакція Правил 

3.9. Клієнт  доручає, а Банк має право в порядку  3.9. Клієнт  доручає, а Банк має право в порядку договірного
договірного списання списувати з Рахунку  списання списувати на користь Банку на виконання зобов’язань
не пізніше дня, наступного за днем надання  Банку та/або будь-якої іншої особи, в забезпечення виконання
Банком відповідної послуги, якщо інші строки  зобов’язань якої Клієнт передав майнові права на грошові кошти
не передбачені Договором/Кредитним   за Договором в заставу Банку, з Рахунку не пізніше дня,
договором/додатковими угодами/іншими  наступного за днем надання Банком відповідної послуги,
договорами, на умовах, викладених в Правилах,  якщо інші строки не передбачені Договором/Кредитним
та в розмірах, визначених Тарифами,   договором/додатковими угодами/іншими договорами, на умовах,
наступні суми:    викладених в Правилах, та в розмірах, визначених
3.9.1. суми всіх здійснених з використанням  Тарифами, наступні суми:
Карток операцій, нарахованих процентів,  3.9.1. суми всіх здійснених з використанням Карток операцій,
заборгованості згідно з Кредитним договором,  нарахованих процентів, заборгованості за Кредитним договором
простроченої заборгованості, комісій, штрафних  та/або договорами факторингу, та/або договорами відступлення
санкцій, курсових різниць, плату по претензіях,  права вимоги, та/або будь-якими договорами за якими Банк
непідтверджених банком-еквайром, інші платежі,  набув прав вимоги до Клієнта (на підставі договорів факторингу
які стали наслідком або виникли в зв‘язку  (у тому числі, але не виключно генеральною угодою факторингу,
з використанням Карток Держателів відповідно  договором про факторингове та розрахункове обслуговування
до Тарифів та укладених договорів;  з або без регресу тощо) або відступлення права вимоги, тощо),

термін чи останній день строку виконання яких настав, або виконання яких про-
строчено, або при настанні інших обставин, передбачених відповідним догово-
ром між Клієнтом та Банком (за вибором Банку) у сумі, необхідній для вико-
нання таких зобов’язань Клієнта, а у відповідних випадках – третьої особи (як-
що грошових коштів на рахунку не достатньо – в розмірі залишку коштів на Ра-
хунку),  у сумі, що не перевищує фактичної заборгованості Клієнта за відповід-
ним договором з Банком на день списання відповідних сум грошових коштів. 
на день договірного списання, простроченої заборгованості, комісій, штраф-
них санкцій, курсових різниць, плату по претензіях, непідтверджених банком-
еквайром, інші платежі, які стали наслідком або виникли в зв‘язку з викорис-
танням Карток Держателів відповідно до Тарифів та укладених договорів;

 3.17. Сторони погоджуються та підтверджують, що в будь-якому випадку 
отримання Банком будь-якого розрахункового та/або іншого документа, під-
писаного особою (-ами), зразок (-ки) підпису (-в) ів якого (-ких) міститься у 
картці зразків підписів, що надана Банку, є безумовним підтвердженням то-
го, що такі документи відповідають всім вимогам внутрішніх регулятивних до-
кументів Клієнта та/або установчих документів Клієнта, в тому числі узгоджу-
ються з передбаченими такими документами обмеженнями,  і підлягають вико-
нанню Банком  відповідно до вимог чинного законодавства України та Догово-
ру. При цьому Клієнт самостійно відслідковує обмеження, зазначені у внутріш-
ніх регулятивних та/або установчих документах Клієнта, та несе повну відпові-
дальність за їх виконання/невиконання. Клієнт підтверджує, що всі документи, 
надані до Банку, є вірними.

4.1.19. у випадку укладення Клієнтом з будь-якою особою правочину, на під-
ставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знахо-
дяться на Рахунку, Клієнт зобов’язується повідомити Банк про укладення та-
кого правочину протягом 1 (одного) робочого дня з дня його укладення шля-
хом направлення повідомлення про встановлення обтяження майнових прав на 
грошові кошти, що знаходяться на Рахунку (далі – Повідомлення про обтяжен-
ня) за адресою Банку, зазначеною в Договорі, цінним листом з описом вкла-
дення та зворотнім повідомленням про отримання. Повідомлення про обтя-
ження має підписуватися уповноваженою особою Клієнта - юридичної особи, а 
підпис Клієнта фізичної особи-підприємця на Повідомленні про обтяження має 
бути засвідчений нотаріально або уповноваженою особою Банку, якщо таке по-
відомлення було оформлено в Банку. Сторони домовилися, що повідомлення 
від Клієнта про встановлення обтяжень, що складене не за формою, визначе-
ною Додатком № 1 до  цих Правил та/ або не містить інформацію, передбаче-
ну чинним законодавством України, не вважається Повідомленням про обтя-
ження в розумінні ст. 191 Закону України «Про забезпечення вимог кредито-
рів та реєстрацію обтяжень», і як наслідок не підлягає взяттю на облік Банком.
Банк не перевіряє на відповідність законодавству України та/або вимогам за-
стосовуваного права іноземної держави правочин, на підставі якого виникає 
обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, пра-
вочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяжен-
ням, правочин щодо заміни Обтяжувача, а також зміни до зазначених право-
чинів.

 4.1.20. у випадку укладення Клієнтом правочину про обтяження, передбачено-
го п. 4.1.19 цих Правил,  Клієнт зобов’язується забезпечити в такому правочині 
наявність наступних положень:
- згоду Обтяжувача на:
(і) зміну умов Договору та/ або його розірвання/ припинення; 
(іі) встановлення строку для повідомлення банку про укладення зазначеного 
правочину, а саме: протягом 1 (одного) робочого дня після вчинення такого 
правочину.
Якщо в правочині, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на гро-
шові кошти, що знаходяться на Рахунку відсутні умови щодо згоди Обтяжувача 
на вчинення дій, передбачених підпунктом «і» цього пункту, чи відсутня згода 
Обтяжувача, надана в іншій формі, Клієнт зобов’язаний повідомити Банк про-
тягом 1 (одного) робочого дня з дня укладення правочину, на підставі якого 
виникає обтяження майнових прав на грошові кошти про відсутність згоди Об-
тяжувача на вчинення дій, передбачених  підпунктом «і» цього пункту, а в разі 
невиконання визначеного цим пунктом обов’язку, Банк при отриманні Повідо-
млення про обтяження діє виходячи з того, що умови, передбачені підпунктом 
«і» цього пункту Договору включені до правочину, на підставі якого виникає 
обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку. При 
цьому всі ризики, пов’язані з неповідомленням Банку та порушенням у зв’язку 
з цим прав Обтяжувача, покладаються на Клієнта;  
4.1.20.1. Сторони дійшли згоди про те, що Банк має право витребувати, а Клі-
єнт зобов’язаний надати на вимогу Банку документи та/або інформацію (на 
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розсуд Банку), що стосуються обтяження майнових прав на грошові кошти на 
Рахунку, зокрема, але не виключно документи та/або інформацію (на розсуд 
Банку), що підтверджує надання Обтяжувачем згоди на зміну умов Договору 
та/ або його розірвання/ припинення, а також документи та/ або інформацію 
(на розсуд Банку), що стосуються правочину, на підставі якого виникає обтя-
ження майнових прав на грошові кошти на Рахунку тощо.;
4.1.21. у випадку внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтя-
ження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, або його 
припинення, Клієнт зобов’язується повідомити Банк про такі зміни протягом 1 
(одного) робочого дня з дня їх внесення шляхом направлення відповідного по-
відомлення за адресою Банку, зазначеною в Договорі, цінним листом з описом 
вкладення та зворотнім повідомленням про отримання;
4.1.22. Сторони домовилися, що у випадку укладення між Банком та Клієнтом 
правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові ко-
шти, що знаходяться на Рахунку, обтяжувачем за яким є Банк, то виконання 
Банком розпорядження Клієнта на здійснення операцій, в результаті яких роз-
мір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір, визначений згідно 
з умовами обтяження, зазначеними у відповідному правочині, вважається на-
данням Банком згоди на вчинення такої операції.

 4.2.7. За умови необхідності здійснення розрахункового обслуговування Ра-
хунка через систему „Інтернет-банкінг”(надалі за текстом –”Система дистан-
ційного обслуговування”) укласти з Банком Договір про використання  систе-
ми „Інтернет-банкінг” ПАТ Укрсоцбанк;
4.2.7.1. Обслуговування рахунку за допомогою Системи дистанційного обслу-
говування проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України, 
умов цього Договору та Договору про використання системи „Інтернет-бан-
кінг” ПАТ Укрсоцбанк. Сторони визнають, що направлення/отримання заяв, по-
відомлень та інших документів, передбачених цим Договором, Договором про 
використання системи «Клієнт-Банк» укладеним між Сторонами, переданих/
прийнятих Клієнтом за допомогою Системи дистанційного обслуговування та 
засвідчених електронними цифровими підписами, юридично еквівалентно пе-
редаванню/отриманню/обміну документів на паперовому носії, оформлених у 
відповідності до вимог чинного законодавства України, окрім документів/відо-
мостей які, відповідно до вимог чинного законодавства України та/або внутріш-
ніх документів Банку, мають бути надані до Банку уповноваженою особою Клі-
єнта особисто та/або в оригіналі та/або виключно на паперовому носії, засвід-
чені власноручним підписом уповноваженої особи Клієнта, зокрема, але не-
виключно, документів необхідних для здійснення Банком процедур ідентифі-
кації та верифікації Клієнта, у т.ч. необхідних для виконання Банком функцій 
суб‘єкта первинного фінансового моніторингу тощо. 
4.2.7.2. Сторони визнають, що накладення Клієнтом на документи електронних 
цифрових підписів є свідченням, що Клієнт ознайомився з усім текстом до-
кумента, на який накладається електронний цифровий підпис, повністю зро-
зумів його зміст, не має заперечень до тексту документа, контролював елек-
тронні дані, на які накладається електронний цифровий підпис та свідомо за-
стосував свій підпис у контексті, передбаченому документом (підписав, пого-
див, засвідчив тощо).

4.3. Банк зобов’язується:
4.3.11. Відмовити Клієнту у здійсненні видаткових операцій та зупинити видат-
кові операції по Рахунку за розпорядженнями Клієнта, якщо розмір коштів на 
Рахунку є меншим за розмір забезпеченої обтяженням вимоги Обтяжувача, в 
день отримання (або на-ступного робочого дня Банку при надходженні повідо-
млення  після закінчення операційного дня):
4.3.12.1. Повідомлення про обтяження від Клієнта прийнятого на облік Банком 
та при відсутності письмової згоди Обтяжувача на вчинення відповідних опера-
цій. У випадку пред’явлення до Банку письмової згоди Обтяжувача на здійснен-
ня видаткових операцій за Рахунком, Банк виконує такі операції у відповіднос-
ті до умов такої згоди; та/ або
4.3.12.2. Повідомлення від кредитора за зобов’язанням, забезпеченим майно-
вими правами Клієнта на грошові кошти на Рахунку (скрізь по тексту - Обтя-
жувач) про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, 
яким є майнові права на грошові кошти на Рахунку, за умови обліку в Банку 
Повідомлення про обтяження від Клієнта та/ або наявності в Державному ре-
єстрі обтяжень рухомого майна інформації про реєстрацію обтяження майно-
вих прав на грошові кошти на Рахунку в інтересах такого Обтяжувача, про що 
за запитом Банком формується Витяг з Державного реєстру обтяжень рухо-
мого майна. Банк не перевіряє наявність підстав для звернення стягнення на 
предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти на Рахунку, зазна-
чених в отриманому ним від Обтяжувача повідомленні. 
Поновлення видаткових операцій за розпорядженням Клієнта здійснюється 
Банком з дня, наступного за днем отримання Банком від Обтяжувача письмо-
вого повідомлення про припинення обтяження майнових прав на грошові ко-
шти та/ або письмової згоди Обтяжувача на здійснення видаткових операцій, 
підпис Обтяжувача на вказаних документах посвідчується нотаріально або за-
свідчується уповноваженим працівником Банку.
4.3.12. У випадку отримання Банком Повідомлення про обтяження від Клієн-
та та повідомлення від Обтяжувача про наявність підстав для звернення стяг-
нення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти на Рахун-
ку, які в умовах обтяження мають розбіжності щодо розміру обтяження, Банк 
здійснює перевірку умов обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого 
майна та зупиняє видаткові операції за розпорядженнями Клієнта на здійснен-
ня видаткових операцій, виходячи з розміру обтяження, зазначеного в Держав-
ному реєстрі обтяжень рухомого майна, а у випадку, якщо в Державному реє-
стрі обтяжень рухомого майна відсутня інформація щодо розміру обтяження, 
виходячи з розміру обтяження, зазначеного в повідомленні від Обтяжувача про 
наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження. 
4.3.13. Виконувати Платіжні вимоги Обтяжувача з урахуванням обмежень,  
які встановлені  чинним законодавством України (включаючи обмеження  
щодо необхідності отримання дозволів та/або ліцензій для здійснення  
такого списання). 
Банк при здійсненні договірного списання коштів на підставі платіжних ви-
мог від Обтяжувача майнових прав на грошові кошти на Рахунку Клієнта, не 
зобов’язаний перевіряти фактичний стан відносин між Клієнтом та Обтяжува-
чем та правомірність надання платіжних вимог Обтяжувачем. Уся відповідаль-
ність за правомірність надання платіжних вимог Обтяжувачем до Банку покла-
дається на Клієнта та/або осіб, в інтересах яких накладено обтяження на май-
нові права на грошові кошти на Рахунку. У випадку виникнення/наявності спо-
ру між Клієнтом та Обтяжувачем щодо правомірності надання Банку платіж-
них вимог, Банк виконує платіжні вимоги Обтяжувача, а спір про збитки за-
вдані наданням платіжних вимог вирішується між Клієнтом та Обтяжувачем 
без участі Банку.

Банк має право: 
4.4.10. відмовити Клієнту у взятті на облік повідомлення про обтяження майно-
вих прав на грошові кошти на Рахунку, якщо воно:
- складено з порушенням вимог п. 4.1.19 цих Правил; та/або
-майнові права на грошові кошти на Рахунку є предметом попереднього обтя-
ження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про що 
було повідомлено Банк; та/або
- у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо Рахунка; та/або
- у разі зупинення видаткових операцій з Рахунка в порядку, передбаченому за-
конодавством, зокрема, якщо на Рахунку обліковується арешт на кошти, що 
знаходяться на Рахунку, та/або операції зупинено з підстав, передбачених чин-
ним законодавством України щодо запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також зупинення 
видаткових операцій на інших підставах, передбачених законодавством.  
У разі відмови Банку щодо взяття на облік повідомлення про обтяження майно-
вих прав на грошові кошти на Рахунку видаткові операції за розпорядженням 
Клієнта по такому Рахунку продовжують виконуватися Банком у відповідності 
з вимогами чинного законодавства України;
4.4.11. відмовити Клієнту у здійсненні операцій за Рахунком у випадку немож-
ливості проведення платежів, що викликано незаконним втручанням в робо-
ту банківської комп’ютерної мережі (кібератака); збоями у роботі міжнародної 
міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT), 
збоями у роботі Системи електронних платежів Національного банку України 
(далі – СЕП) чи інших технологічних проблемах, пов’язаних з роботою систе-

ми SWIFT/ СЕП, а також у разі неможливості Банку використовувати систему 
SWIFT/ СЕП, з будь-яких підстав.

5.10. Сторони звільняються від відповідальності  5.10. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
за часткове або повне невиконання своїх  або повне невиконання своїх обов’язків за цими Правилами
обов’язків за цими Правилами у випадку настання  у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза
та дії обставин, що знаходяться поза межами  межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити
контролю Сторін, та які Сторони не могли  та яким не могли запобігти. До таких обставин за цими
передбачити та яким не могли запобігти.  Правилами належать: військові дії, незалежно від факту
До таких обставин за цими Правилами належать:  оголошення війни, повстання, стихійні лиха, неможливість
військові дії, незалежно від факту оголошення  забезпечення Банком здійснення переказів за допомогою системи
війни, повстання, стихійні лиха тощо.   SWIFT/ СЕП з будь-яких підстав, незаконне втручання в роботу
Якщо такі обставини будуть діяти більше,  банківської комп’ютерної мережі (кібератака), тощо.
ніж 3 (три) місяці, Сторони проведуть   Якщо такі обставини будуть діяти більше, ніж 3 (три) місяці,
переговори з метою узгодження подальших дій.  Сторони проведуть переговори з метою узгодження подальших дій.

    5.16. За порушення строку повідомлення Банку про укладення правочину, 
на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що зна-
ходяться на Рахунку, передбаченого п. 4.1.19 Правил, про що Банку стало ві-
домо внаслідок отримання повідомлення про наявність підстав на звернення 
стягнення від Обтяжувача, що підтвердив свої права щодо обтяження майно-
вих прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку Клієнта та/ або за пору-
шення строку повідомлення Банку про внесення змін до правочину на підста-
ві якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти на Рахунку, або 
його припинення, передбаченого п. 4.1.21 Правил  Клієнт за вимогою Банку 
сплачує штраф за кожне порушення у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень. 
5.17. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що у випадку невиконання Клієн-
том зобов’язання щодо повідомлення Банку про укладення правочину, на під-
ставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знахо-
дяться на Рахунку, передбаченого п. 4.1.19 Правил та/ або повідомлення Банку 
про відсутність в зазначеному правочині, на підставі якого виникає обтяження 
майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, умов щодо згоди 
Обтяжувача на вчинення дій, передбачених підпунктом «і» пункту 4.1.20 Пра-
вил, зобов’язання, передбаченого п. 4.1.21 Правил щодо повідомлення Банку  
та/ або про укладення Клієнтом з Обтяжувачем змін до правочину, на підставі 
якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти на Рахунку, або йо-
го припинення, що призведе до порушення прав Обтяжувача та/ або Клієнта та/ 
або третіх осіб, Клієнт самостійно несе всю, передбачену чинним законодав-
ством відповідальність за такі дії в порядку, передбаченому законодавством 
України, та відшкодовує пов’язані з цим збитки Обтяжувачу та/ або будь-яким 
іншим третім особам без залучення Банку. 
Підписанням Договору Клієнт приймає на себе зобов’язання не пізніше наступ-
ного робочого дня з дати пред’явлення Банком Клієнту відповідної вимоги,  від-
шкодувати будь-які витрати Банку, які будуть понесені останнім у зв’язку з об-
тяженням майнових прав на грошові кошти на Рахунку, у випадку укладання 
Клієнтом правочину, яким таке обтяження (буде) передбачене.
5.18. Банк не несе відповідальності якщо порушення Банком Договору стало 
наслідком незаконного втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі 
(кібератака); збоїв у роботі системи SWIFT/ СЕП чи інших технологічних про-
блемах, пов’язаних з роботою системи SWIFT/ СЕП, а також у разі неможливос-
ті Банку забезпечити здійснення переказу за допомогою системи SWIFT/ СЕП, 
що сталися з будь-яких підстав.

6.3. Рахунок може бути закритий:   6.3. Рахунок може бути закритий:
6.3.1. за заявою Клієнта    6.3.1. за заявою Клієнта. Рахунок не може бути закритий за заявою Клієнта

у випадку, якщо на кошти на Рахунку накладено арешт та/ або зупинено про-
ведення операцій по Рахунку з підстав та в порядку, передбачених чинним за-
конодавством України та/ або права розпорядження Рахунком обмежено умо-
вами обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що зна-
ходяться на Рахунку, про що було повідомлено Банк в порядку, передбачено-
му умовами Договору

    6.7.  Сторони розуміють, що зміна умов Договору, зокрема, 
але не виключно щодо прав та обов’язків сторін, форми та порядку розрахун-
ків, Тарифів, відповідальності Сторін, тощо, не обмежують права Обтяжувача, 
у зв’язку з чим в разі наявності обтяжень майнових прав на грошові кошти на 
Рахунку Сторони мають право вносити зміни, які не обмежують права Обтяжу-
вача до умов Договору, без згоди Обтяжувача.

Додаток 1 до Правил обслуговування поточних (карткових) рахунків, відкритих  
клієнтам корпоративного, малого та мікро- бізнесу в ПАТ «Укрсоцбанк» 

Повідомлення про встановлення обтяження майнових прав  
на грошові кошти/ Вклад, що знаходяться на банківському рахунку  

м.___________                                                                   «___» ________________ 20___ року

_________________________, юридична особа-резидент за законодавством України, ідентифікаційний код ______________, 
місцезнаходження ________________, що є платником _________________________________________, (зазначити, платником 
якого податку є клієнт (податку на прибуток або єдиного податку), в особі _________________________, який (яка) діє на підставі 
__________________,   (для юридичних осіб)

або

_________________________, фізична особа-підприємець, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
__________, місцезнаходження ______________, який (яка) діє на підставі __________________, що є платником _____________
____________________________ (зазначити, платником якої системи оподаткування є клієнт (податків на загальній системі опо-
даткування або єдиного податку)), 

  
 на виконання вимог статті 191 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» повідомляю Публіч-

ному акціонерному товариству «Укрсоцбанк», що надалі також іменується «Банк», про укладення ____________________________ 
(зазначити правочин, на підставі якого виникло обтяження майнових прав на грошові кошти, в тому числі Вклад, що знаходяться 
на банківському рахунку (рахунках)) (надалі – Правочин про обтяження) з  _____________________ (зазначити  ім’я (найменуван-
ня) обтяжувача) (надалі – Обтяжувач), місце проживання (місцезнаходження) _________________________________________, ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) ______________________. У результаті укладення 
Правочину про обтяження встановлено обтяження майнових прав на грошові кошти/ Вклад, що знаходяться на всіх банківських ра-
хунках в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»/ на рахунку (рахунках) №№___________________ (зазначити усі рахун-
ки, щодо яких виникло обтяження), у розмірі ________________ (зазначити розмір грошових коштів, в тому числі Вкладу, нижче за 
який не може бути розмір грошових коштів/ Вкладу, що знаходяться на рахунку) або (вибрати необхідне) без визначення розміру. 
Повідомляю Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», що ________________________________ (зазначити відомості про ви-
конання майнових прав які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передба-
чено правочином, на підставі якого встановлене відповідне обтяження).

Також зазначаю: що
- Обтяжувач надав/ не надав згоду на зміну умов договору та/ або розірвання/ припинення договору, на підставі якого розміще-

но грошові кошти/ Вклад, що знаходяться на всіх банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»/ на ра-
хунку (рахунках) №№___________________ (зазначити усі рахунки, щодо яких виникло обтяження).

-  5 майнові права на грошові кошти/Вклад, що знаходяться на всіх банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві 
«Укрсоцбанк»/ на рахунку (рахунках) №№___________________ (зазначити усі рахунки, щодо яких встановлене обтяження) є пред-
метом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається/ допускається.

 6 Підписанням даного Повідомлення надаю письмовий дозвіл Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» розкривати ін-
формацію, що становить банківську таємницю, стосовно залишку коштів на рахунку (рахунках), що зазначені в даному Повідомлен-
ні, операції за ними, про обтяження майнових прав на грошові кошти/ Вклад на рахунку (рахунках) стосовно яких до Банку надійшли 
повідомлення та (або) які взяті Банком на облік, інші обмеження права розпорядження рахунком (рахунками) на письмову вимогу 
___________ (зазначити ім’я (найменування) обтяжувача). 

________________________                                                                                        ___________________
                      (П.І.Б.)                                                                                                                           (підпис) 7  
             
Я, __________________, (ПІБ працівника Банку, що затверджує справжність підпису) уповноважена особа ПАТ «Укрсоцбанк» за-

свідчую справжність підпису громадянина __________________, який зроблено в моїй присутності.                                                          

«__» _________ 201__ року                                                                                        ___________________
                                                                                                                                                     (підпис) 8
 
5 Абзац додається у випадку попереднього обтяження майнових прав на грошові кошти/Вклад
6 Абзац додається у випадку, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підста-

ві якого виникає обтяження
7 Дане повідомлення має підписувати уповноважена особа Клієнта юридичної особи, а підпис Клієнта фізичної особи-підприєм-

ця на Повідомленні має бути засвідчений нотаріально або уповноваженою особою Банку. 
8 Включається до тексту Повідомлення, у випадку якщо підпис Клієнта фізичної особи-підприємця на Повідомленні засвідчує 

уповноважена особа Банку. 
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +4  +9 Черкаська +2  -3 +4  +9
Житомирська +2  -3 +3  +8 Кіровоградська +2  -3 +4  +9
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська +2  -3 0  +5
Сумська +2  -3 0  +5 Дніпропетровська +2  -3 +3  +8
Закарпатська +2  -3 0  +5 Одеська 0  +5 +8  +13
Рівненська +2  -3 0  +5 Миколаївська 0  +5 +8  +13
Львівська +2  -3 0  +5 Херсонська 0  +5 +4  +9
Івано-Франківська +2  -3 0  +5 Запорізька +2  -3 +3  +8
Волинська +2  -3 0  +5 Харківська +2  -3 0  +5
Хмельницька +2  -3 +3  +8 Донецька +2  -3 0  +5
Чернівецька +2  -3 0  +5 Луганська +2  -3 0  +5
Тернопільська +2  -3 0  +5 Крим 0  +5 +8  +13 
Вінницька +2  -3 +4  +9 Київ -1  +1 +6  +8

Укргiдрометцентр

2..-3
0..5 2..-3

4..9

2..-3
4..9

0..5
8..13

2..-3
0..5

ФОТОФАКТ

Ф
от

о 
із

 с
оц

м
ер

еж
і «

Ф
ей

сб
ук

»

КОНКУРЕНТНА КРАСА.  Українка Наталія Варченко перемо-
гла в конкурсі краси Miss Europe Continental, який відбувся 25 
листопада в італійському Неаполі. Про це в Instagram повідоми-
ла прес-служба Національного комітету «Міс Україна Всесвіт».

«Цього року представниця з України вперше взяла участь 
у конкурсі і одразу ж здобула перемогу», — йдеться у повідо-
мленні.

Як зазначається, журі оцінювало учасниць за врівноваже-
ність на сцені, яскраву індивідуальність, впертість, амбіції і, 
звісно, за красу.

Наталія Варченко родом із міста Кадіївка (колишнє Стаха-
нов) Луганської області. два роки тому вона стала фіналісткою 
«Міс Україна Всесвіт-2015». Саме цей конкурс і відправив її на 
Miss Europe Continental-2017.

Удар по риболовній мафії
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. На Миколаївщині припинено діяльність злочинної 
групи з чітким розподілом ролей, яка під видом промислового ло-
ву займалася незаконним виловом біоресурсів у водоймах оча-
ківського району з подальшим збутом на ринках не лише області, 
а й країни. операцію провели співробітники очаківського відділу 
Миколаївської місцевої прокуратури №1, відділу захисту економі-
ки Головного управління Нацполіції в області та слідчі слідчого від-
ділу очаківського відділу поліції.

За попередніми даними, внаслідок незаконних дій риболовець-
ких підприємств завдано збитків рибному господарству України 
майже на  20 мільйонів гривень. Попередньо злочин кваліфіко-
вано за ч.2 ст.364-1 КК України (Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалеж-
но від організаційно-правової форми, якщо воно спричинило тяж-
кі наслідки).

На Тернопіллі перепоховали останки 
патріотів, розстріляних нацистами

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Їх розстріля-
ли фашисти восени 1942-го.  
Цієї самої пори аж через 75 ро-
ків нарешті вдалося знайти їх-
ні останки. Нині ця трагедія ві-
дома в українській історії як 
Ягільницька. Саме в полі між 
селами Ягільниця та Нагірян-
ка, що в Чортківському райо-
ні на Тернопільщині, покоїли-
ся невинно убієнні нацистами 
українські патріоти. Їхні імена 
відомі. Походили вони з тепе-
рішніх Тернопільської, Львів-
ської та Івано-Франківської об-
ластей. Були серед них інже-

нери, правники, вчителі, уряд-
ники, рільники, крамарі, люди 
інших професій. а ще свяще-
ник, дяк, а також дівчина. Усі 
вони стали в’язнями чортків-
ської тюрми. Фашисти звину-
ватили їх у належності до ор-
ганізації Українських Націона-
лістів і знищили. 

десятиліттями ніхто не зміг 
знайти місця, де нацисти за-
копали розстріляних українців. 
Лише цієї осені допомогли ді-
знатися про це… лиси, які тут 
вирили нору й витягнули на-
зовні деякі фрагменти люд-
ських кісток. Пошуківці взяли-
ся за розкопки і за ексгумацію 
тіл. У могилі завглибшки май-

же 2,5 метра знайшли остан-
ки 60 жертв ягільницької тра-
гедії, а також особисті речі, се-
ред яких гребінці, ложки, дзер-
кальце, медальйони, інше. На 
одному з медальйонів чітко ви-
дно тризуб. Цю прикрасу зна-
йшли у рештках одягу. 

Чин перепоховання тлінних 
останків розстріляних україн-
ських патріотів тривав у Чорт-
кові два дні. Попрощатися 
з ними приїхали їхні родичі. 
Вшанували світлу пам’ять за-
гиблих і священнослужителі 
на чолі з митрополитом Тер-
нопільсько-Зборівським УГКЦ 
Василієм Семенюком та єпис-
копом Бучацьким димитрі-

єм Григораком, голови Терно-
пільської, Львівської та Івано-
Франківської облдержадміні-
страцій, представники адмі-
ністрації Президента України, 
Кабміну, Інституту національ-
ної пам’яті, а також ветерани 
УПа, нинішні українські воїни, 
місцеві. За словами очільника 
Тернопільщини Степана Бар-
ни, жертви ягільницької траге-
дії — приклад патріотизму та 
боротьби за Україну. 

останки розстріляних на-
цистами українців перепохова-
ли з усіма почестями за хрис-
тиянським звичаєм на цен-
тральному міському цвинтарі 
в Чорткові.    

На Вінниччині відзначили талановитих дітей
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Вінницькому 
обласному краєзнавчому музеї 
демонструють виставку «Це 
щастя — бути у своїм народі», 
присвячену пам’яті юної пое-
теси, письменниці олександри 
Бурбело (1998—2013), лауреа-
та і дипломанта понад півсотні 
престижних всеукраїнських і 
міжнародних літературних кон-
курсів та фестивалів. 

Вона народилась 1 січня 
1998 року у Вінниці в сім’ї ви-
кладачів-науковців. Пішла з 
життя 15-річною через невилі-
ковну спадкову хворобу. Маю-
чи проблеми зі здоров’ям, ді-
вчинка не впадала у відчай і 
знаходила розраду у творчос-
ті: писала вірші, прозові твори, 
малювала, гаптувала бісером, 
захоплювалася фотографією. 
Перша книжечка юної автор-
ки «Первоцвіт» побачила світ 
2011 року і викликала багато 
схвальних відгуків (на числен-

ні прохання читачів наступно-
го року вийшло друге видання). 
Потім з’явилися книжки «Білі 
вітрила» (2012), «Я лиш стру-
на на арфі України», «Зимова 
Україна» (обидві — 2013). 

Твори олександри Бурбело 
друкували в літературних збір-
никах України, сусідніх країн і  
СШа. На її вірші композитори 
пишуть пісні.

днями у Вінницькій обласній  
філармонії  відбувся концерт 
та  урочисте нагородження пе-
реможців конкурсу літератур-
ної премії журналу «Вінниць-
кий край» імені олександри 
Бурбело «Струна на арфі Укра-
їни». Юним талановитим авто-
рам, які стали лауреатами і пе-
реможцями конкурсу, було вру-
чено дипломи і  грошові премії. 
Також відзначили педагогів — 
керівників творчих поетичних 
студій. На заході звучали пое-
тичні твори олександри Бурбе-
ло, пісні на її вірші, а також  тво-
ри  юних лауреатів конкурсу та 
їхніх наставників.

Приклад юної поетеси  
Олександри Бурбело  
надихає нинішніх  
початківців  
на літературній ниві
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Засудили ще одного 
«захисника»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЧАС РОЗПЛАТИ. Слов’янський міськрайонний суд визнав винним 
активного прихильника самопроголошеної «дНР» у причетності до 
створення терористичної організації й виніс покарання у вигляді 10 
років позбавлення волі. 

Під час досудового слідства вдалося встановити таке. Житель се-
ла Свердлове одеської області у квітні 2014 року відгукнувся на про-
позицію невстановлених осіб «захищати донбас» і поїхав на донеч-
чину, де вступив у незаконне збройне формування «дНР». отримав-
ши позивний «Яха», спершу займався військовим забезпеченням бо-
йовиків, а потім зі зброєю в руках брав участь у боях з українськими 
військовими у Слов’янську і навіть був нагороджений бутафорськи-
ми орденом «Георгіївський хрест» ІV ступеня та медаллю «За обо-
рону Слов’янська». Під час перебування у проросійських незаконних 
збройних формуваннях бойовик активно пропагував серед оточення 
злочинну політику терористичної організації. 

«Вивчивши надані прокурором докази, Слов’янський міськрайон-
ний суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1.ст. 258-3 КК України 
(участь у терористичній групі чи терористичній організації) та відпра-
вив за ґрати відбувати заслужене покарання», — повідомили у проку-
ратурі донецької області. 
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