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Продукуючи картоплі
уп’ятеро більше, ніж
споживаємо, маємо
навести лад
із її залишками

На Миколаївщині державні
установи й громадські
організації допомагають
воїнам АТО реалізувати
бізнес-проекти
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Йоста Люнгман:
«Відсутність ринку
землі не сприяє
розвитку економіки,
не дає можливості
інвестиціям зайти
в країну».

Від фейків
захистять емоції
Фото з сайту firestock.com

ЦИТАТА ДНЯ

Представник МВФ в Україні
про необхідність проведення в Україні відкритої
та розважливої земельної реформи

НАТО відстежує
ситуацію на Донбасі
ГЕОПОЛІТИКА. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевняє, що НАТО продовжуватиме надавати політичну й практичну підтримку Україні. Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі напередодні дводенного засідання міністрів закордонних справ країн — членів НАТО, яке розпочинається сьогодні, повідомляє
УНІАН. «Я зустрічався з Президентом Порошенком минулого
тижня, він був у моєму домі. У нас було хороше обговорення
викликів, перед якими стоїть Україна, зокрема, намагань Росії з дестабілізації східної України», — сказав генсек НАТО.
За його словами, Альянс підтверджує свою міцну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Генсек
також повідомив, що чергове засідання Комісії Україна—
НАТО відбудеться «вже найближчим часом». «Наш діалог
триває, наше партнерство міцне, і ми, союзники по НАТО,
надаємо Україні підтримку в багатьох сферах», — сказав
Єнс Столтенберг. При цьому він наголосив, що співробітництво НАТО з Україною «дуже тісне, і ми продовжуємо його
посилювати».

ЦИФРА ДНЯ

16,021 млрд м
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становлять запаси природного газу
в підземних сховищах. За тиждень вони
скоротилися на 2%

ДОСЛІДЖЕННЯ. Американські аналітики запропонували

методи протидії російській дезінформації

Ошукані інвестори знайшли заступників
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Чесні фахівці галузі хочуть, щоб людей, які вклали свої гроші

у зведення житла, законодавчо захищала місцева влада
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

С

хоже, що великі проблеми
ошуканих інвесторів-фізичних осіб, які свого часу вклали
свої кревні у зведення осель і не

отримали замість цього ні грошей, ні квартир, нарешті збурили будівельний загал. І навіть
чесні девелоперські чи будівельні компанії начебто стали перейматися цим питанням. Ще б
пак! Адже хороші фірми, які ма-

ють лише позитивну репутацію
в очах потенційних і нинішніх
інвесторів, не можуть так просто терпіти знущання відвертих
компаній-шахраїв (це б’є по репутації всіх будівельників), що
безбожно дурять людей.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

За інформацією обласних (міських) державних адміністрацій,
станом на 1 жовтня 2017 року
до переліку проблемних внесено 119 об’єктів житлового будівництва. У Верховній Раді України зареєстровано кілька зако-

нопроектів на цю важливу тематику. По-перше, законопроект
№7084 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх
об’єктів нерухомості».

встановлені Національним банком України на
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4 грудня 2017 року

USD 2705.4320
EUR 3215.4059
RUB 4.6232
/ AU 345551.30 AG 4442.32
PT 254310.61 PD 273248.63
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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документи
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо державної підтримки кінематографії в Україні

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№№ 13—17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 103.3 статті 103 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Для цілей застосування цього підпункту у випадках, коли резиденти – суб’єкти
кінематографії України сплачують роялті нерезидентам за субліцензійними договорами за використання або за надання права на використання аудіовізуальних творів
(у тому числі фільмів), а також об’єктів авторського права та/або суміжних прав, що
використовуються при виробництві (створенні) аудіовізуальних творів (у тому числі
фільмів), такі нерезиденти вважаються бенефіціарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялті».
2. У статті 140:
пункт 140.4 доповнити підпунктом 140.4.4 такого змісту:
«140.4.4. на суму субсидій, отриманих платником податку – суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону
України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності»;
у пункті 140.5:
у підпункті 140.5.7:
підпункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Для цілей застосування цього підпункту у випадках, коли резиденти – суб’єкти
кінематографії України сплачують роялті нерезидентам за субліцензійними договорами за використання або за надання права на використання аудіовізуальних творів
(у тому числі фільмів), а також об’єктів авторського права та/або суміжних прав, що
використовуються при виробництві (створенні) аудіовізуальних творів (у тому числі
фільмів), такі нерезиденти вважаються бенефіціарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялті»;
підпункт 3 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Вимоги цього підпункту не застосовуються до випадків нарахування суб’єктом
кінематографії роялті за використання об’єктів права інтелектуальної власності
(фільмів, літературних творів, музичних творів, творів образотворчого мистецтва,
фотографічних творів, фонограм, відеограм), крім випадків, коли резидент України
— суб’єкт кінематографії, у якого виникли майнові авторські та суміжні права внаслідок створення (виготовлення) ним вказаних творів, якщо він у подальшому передав чи здійснив відчуження майнових авторських або суміжних прав нерезиденту та
здійснює нарахування роялті за використання цього об’єкта»;
доповнити підпунктом 140.5.13 такого змісту:
«140.5.13. на суму витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні», але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні)
фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності».
3. Підпункт «й» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 доповнити словами «а
також крім субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених
Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
4. Підпункт «б» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Також не вважається додатковим благом платника податку сплачена суб’єктом
кінематографії вартість товарів та послуг, а саме проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання, що
пов’язані з участю такого платника податку у виробництві аудіовізуальних творів, що
виробляються (створюються) суб’єктами кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку та/або режисерським сценарієм аудіовізуального твору».
5. У підрозділі 2 розділу XX «Перехідні положення»:
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком
на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом
України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг з виготовлення архівного
комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з постачання робіт та послуг з тиражування національних фільмів та
іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України,
а також з постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини»;
доповнити пунктами 131 і 61 такого змісту:
«131. Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком
на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження
та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами)»;
«61. Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком
на додану вартість операції суб’єктів кінематографії, яким відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» надається державна підтримка, з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що
входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання у кінематографічній діяльності, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.

Порядок, обсяги та умови ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний
збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена
в момент ввезення на митну територію таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім
пунктів 1—3 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 листопада 2017 року
№ 2176-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо державної підтримки кінематографії в Україні

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Пункт 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44—48, ст. 552) доповнити підпунктом 14 такого змісту:
«14) до 1 січня 2023 року – товари, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товари, призначені для використання у кінематографічній діяльності, що ввозяться на митну територію України суб’єктами кінематографії, яким
відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» надається державна підтримка, за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 3706, 3920 73 10
00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.
Порядок та обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів
України».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим
Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 листопада 2017 року
№ 2177-VIII

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 листопада 2017 р. № 807-р
Київ

Про передачу частини бюджетних призначень
та перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених для реалізації державних
інвестиційних проектів у 2017 році

1. Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України та на
підставі протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних
проектів від 4 жовтня 2017 р. передати частину бюджетних призначень, передбачених у 2017 році Міністерству охорони здоров’я у загальному фонді державного бюджету за програмою 2301850 «Реконструкція і розширення Національного інституту
раку», у сумі 17 051,2 тис. гривень:
Міністерству культури за програмою 1801830 «Реставрація з переплануванням
горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху» у сумі 2 051,2 тис. гривень;
Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111800 «Реалізація
державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» у сумі 15 000 тис. гривень.
2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я у загальному фонді державного бюджету на 2017 рік, перерозподіл
видатків у сумі 68 471 тис. гривень шляхом:
1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2301850 »Реконструкція і
розширення Національного інституту раку» у сумі 68 471 тис. гривень;
2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами:
2301810 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у сумі 56 000 тис. гривень;

2301820 «Добудова лікувального корпусу Державного закладу «Прикарпатський
центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську» у сумі
2 971 тис. гривень;
2301830 «Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку» у сумі 9 500 тис. гривень.
3. Забезпечити:
1) Міністерству культури та Державному агентству автомобільних доріг — погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
3) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Державна регуляторна служба України
повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 20.09.2017
№ 13 «Про необхідність усунення Міністерством інфраструктури України порушень
принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству інфраструктури України внести зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196, шляхом виключення з редакції Правил абзацу другого підпункту 1.11.3. та абзацу шістнадцятого підпункту 1.11.1. пункту 1.11., оскільки
зазначені положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам
державної регуляторної політики.
Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає
виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.
Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого
було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.
У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо
якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому цим
Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого
органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту
змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів
державної регуляторної політики вважається виконаним.
Виконання цього рішення передбачало підготовку проекту акта про внесення змін
до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, та подання у встановленому Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку його виконання.
Ураховуючи невиконання Міністерством інфраструктури України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень
Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті
28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що дію абзацу другого підпункту 1.11.3. та абзацу
шістнадцятого підпункту 1.11.1. пункту 1.11. Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008
№ 1430, зупинено з 21 листопада 2017 року.

КОНКУРС
Про висування кандидатів (колективів)
на здобуття Державної премії України в галузі освіти
2018 року

Комітет з Державної премії України в галузі освіти згідно із Указом Президента
України від 30 вересня 2010 року № 929 «Про Державну премію України в галузі освіти» (зі змінами), приймає до розгляду документи та матеріали кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 року за номінаціями:
«Дошкільна і позашкільна освіта», «Загальна середня освіта», «Професійно-технічна
освіта», «Вища освіта», «Наукові досягнення в галузі освіти».
Документи та матеріали кандидатів (колективів), оформлені відповідно до Порядку висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів
та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб’єктами висування (далі Порядок), затвердженого постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 жовтня 2016 року № 1 зі змінами, затвердженими постановою Комітету від 24 листопада 2017 року № 1 (додається), просимо подавати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» до 1 березня 2018 року
за адресою: кім. 104, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 36, м. Київ, 01135.
Довідки та консультації можна отримати за телефонами: (044) 248 17 37, 248 25 11,
067 929 43 07.
Л. М. Гриневич,
міністр, Голова Комітету з Державної премії України в галузі освіти
Із порядком висування кандидатів (колективів) на здобуття держпремії
можна ознайомитися на сайті «УК»

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Арцизький районний суд Одеської області викликає Озмен Хакана (зареєстрованого за адресою: вул. Добровольського, буд. 3-а, кв.
44, м. Арциз Одеської області), як відповідача по цивільній справі
№492/1164/17 за позовом Озмен Людмили Семенівни до Озмен Хакана про визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням. Розгляд справи призначено на 08.12.2017 року о 09.00
годині у залі №2 Арцизького районного суду Одеської області за
адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя
Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про
причину неявки справа буде розглянута в його відсутність за наявними
в ній матеріалами.
Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає Красілову (шлюбне – Черніховську) Анну Юріївну, як відповідачку в судові засідання, які відбудуться 8
грудня 2017 року о 08.30 год. та 12 грудня 2017 року о 08.30 год., у разі неявки 8 грудня 2017 року о 08.30 год. у приміщення Монастирищенського районного суду Черкаської області за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монастирище Черкаської області, у справі №702/1001/17, провадження №2/702/380/17 за позовом Черніховського Юрія Володимировича до Красілової (шлюбне – Черніховської) Анни Юріївни, третіх осіб: Монастирищенського відділу прокуратури Уманської місцевої прокуратури Черкаської області, Органу опіки та піклування Монастирищенської РДА, про позбавлення батьківських
прав.
Монастирищенський районний суд пропонує Красіловій (шлюбне – Черніховській)
А.Ю. подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі до
визначеного судом дня проведення судового засідання.У разі неявки в судові засідання
Красілової (шлюбне – Черніховської) А.Ю., справа буде розглянута у відсутності вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.
Головуючий суддя Д.С. Чорненька

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 185/9348/16-ц за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Cлавкіна Марина Анатоліївна до Альоши Яни Вікторівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «Борди України», Железняк Олени Сергіївни про визнання правочинів недійсними.
Відповідач викликається в судове засідання на 16.00 год. 7 грудня
2017 року в приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Гаврилов В.А.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Іщенка Василя Івановича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002629, відносно Іщенка Василя Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 111 КК України та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться 21.12.2017 р. об 11.10 год. у приміщенні Святошинського районного
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.
Іщенко В.І. повідомляється про те, що ухвалою суду від 06.11.2017 р.
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.

Згідно з наказом Держводагентства України від 20.11.2017 року № 145 припиняється діяльність Житомирської гідрогеолого-меліоративної експедиції (код
ЄДРПОУ 14292963, вул. Щорса, 239-в, м. Житомир, 10031) шляхом приєднання до Житомирського обласного управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ
01038766, вул. Київська, 81, м. Житомир, 10001). Головою комісії з реорганізації
призначено Микитина Олега Ярославовича. Заяви кредиторів приймаються впродовж двох місяців від дня публікації оголошення.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області (м. Славута, вул. Я.Мудрого, 48-а Хмельницької області) викликає на 09 годину 00 хвилин 8 грудня 2017 року, резервна дата на 09 годину 00 хвилин 14 грудня 2017 року, як відповідачку Самковську Марію Миколаївну, 03.08.1989 року народження, по цивільній справі №682/1510/17 за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Самковської Марії Миколаївни про
стягнення заборгованості.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки справа буде
розглядатися за її відсутністю на підставі зібраних по ній доказів. При
публікації оголошення про виклик до суду відповідачка вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.
Суддя Мацюк Ю.І.
Тлумацький районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що о 10 год.
30 хв. 18 грудня 2017 року буде розглядатися цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест-Фінанс» до Зваричук Степанії Володимирівни про стягнення заборгованості за договором позики.
В судове засідання як відповідачка викликається Зваричук Степанія Володимирівна, 06.01.1961 року народження, останні відомі місця проживання якої: вул.
Вовчинецька, 208 а/160, м. Івано-Франківськ, та м. Тлумач Івано-Франківської області. Їй пропонується надати всі наявні докази по зазначеній справі.
Про причини неявки відповідачка зобов’язана повідомити суд. У разі неявки
відповідачки в судове засідання без поважних причин, розгляд справи буде проведено в її відсутності.
Розгляд справи буде проводитися за адресою: вул. Винниченка, 14 «А», м. Тлумач, Тлумацький район, Івано-Франківська область.
Суддя Лущак Н.І.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.ЕнгельВтрачене посвідчення
са, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
учасника бойових дій
08.12.2017 о 16:30 до Безсонова (Полівода) Світлана Владиславівна (останнє відоме місце реєстрації: 84205,
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Карла Маркса, буд. 5, кв. 339) справа № 229/3764/17, суддя Гонтар А. Л.
№026589
12.12.2017 о 15:30 до Алфьоров Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Зелена, буд. 3) справа № 229/4015/17, суддя Гонтар А. Л. У разі неявки відповідача у
призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наяв- на ім’я Луньової Валентини Іванівни,
ними 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.
вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:
ТБ «ІННЕКС»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Q82026b1711
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
22.12.2017; 11.01.2018; 29.01.2018; 14.02.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28380-asset-sell-id-135912

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

F11GL5334-F11GL5393
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
26.01.2018
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28549-asset-sellid-136687

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

F11GL5394-F11GL5458
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
29.01.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28552-asset-sell-id-136690

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

F11GL5459-F11GL5516
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
30.01.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28551-asset-sell-id-136689

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

F11G5518-F11G5530
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
15.12.2017; 29.12.2017; 19.01.2018; 30.01.2018;
13.02.2018; 27.02.2018; 14.03.2018; 28.03.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28670-asset-sellid-137025

ТОВ «ВЕР-ТАС»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Q83626b18391
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
20.12.2017;04.01.2018; 19.01.2018; 02.02.2018;
16.02.2018; 02.03.2018; 19.03.2018; 02.04.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28499-asset-sellid-136572

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Q81626b18749
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
20.12.2017;04.01.2018; 19.01.2018; 02.02.2018;
16.02.2018; 02.03.2018; 19.03.2018; 02.04.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28496-asset-sellid-136569

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Q81526b18747-Q81526b18748
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
20.12.2017;04.01.2018; 19.01.2018; 02.02.2018;
16.02.2018; 02.03.2018; 19.03.2018; 02.04.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28508-asset-sellid-136581

ТОВ «ОСБП»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Q82226b18981
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
20.12.2017;04.01.2018; 19.01.2018; 02.02.2018;
16.02.2018; 02.03.2018; 19.03.2018; 02.04.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28420-asset-sellid-136335

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»
Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Q81626b19204
Право вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
20.12.2017;04.01.2018; 19.01.2018; 02.02.2018;
16.02.2018; 02.03.2018; 19.03.2018; 02.04.2018.
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/28517-asset-sellid-136614

Колегією суддів Кузнецовського міського суду Рівненської області 22 лютого 2017 року постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно Моргунова Анатолія Борисовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України у кримінальному провадженні №12014180200000617, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 9 травня 2014 року, по обвинуваченню Стасюка В. І. у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27,
ч. 2 ст. 258 КК України, Гладкова І.Б. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Свинар В.І. у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258,
ч. 1 ст. 263 КК України, Омельченка С.К. у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Барановського О.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Касянчука О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 258 КК України, Короля Є.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Царенка О.А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, Виговського О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, і
у кримінальному провадженні №12014180000000464, внесеному до
Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2014 року по
обвинуваченню Коберника I.B. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, та у кримінальному провадженні №12016180000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 серпня 2016 року по обвинуваченню Моргунова А.Б. у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, Лавріненка А.С. у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263
КК України, які об’єднані в одне кримінальне провадження.
Наступне судове засідання в справі призначено на 11 год. 00 хв.
8 грудня 2017 року.
На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Кузнецовський міський
суд Рівненської області викликає обвинуваченого Моргунова Анатолія Борисовича, 20 серпня 1973 року народження, уродженця с. Більковці Коростишівського району Житомирської області, жителя: вул.
Червона Площа, буд. 21, кв. 7, м. Коростишів Житомирської області, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку спеціального провадження та відбудеться 8 грудня 2017 року об 11 год. 00 хв. у
залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області за адресою: Рівненська область, м. Вараш (раніше – м. Кузнецовськ), м-н Будівельників, 3.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Розгляд кримінального провадження здійснює колегія суддів у
складі головуючого судді Горегляд О.І., суддів: Ковтуновича М.І.,
Демчини Т.Ю.
Приазовський
районний
суд
Запорізької
обл. (адреса суду: 72400, Запорізька обл., смт
Приазовcьке, вул. Пушкіна, 5) викликає відповідача
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
08.12.2017 о 09:30 до Устимова Тетяна Дмитрівна
(останнє відоме місце реєстрації: 72401, Запорізька
обл., Приазовський р-н, смт Приазовське, вул. Щорса, буд 117) справа № 325/1566/17, суддя Апалькова О. М.
13.12.2017 о 09:00 до Лисицький Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 72401,
Запорізька обл., смт Приазовське, вул. Леніна, буд.
239) справа № 325/1567/17, суддя Апалькова О. М.
13.12.2017 о 09:15 до Снєгірьов Олександр
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації:
72420, Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Нововасилівка, вул. Кооперативна, буд. 67) справа
№ 325/1561/17, суддя Апалькова О. М.
У разі неявки відповідача у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач
по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл.
(адреса суду: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 53) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 08.12.2017 о 08:00 до Неймет Михайло Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Глінки, буд. 39) справа
№ 308/10776/17, суддя Світлик О. М.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963
р.н., уродженець: смт Трьохізбенка Слов’яносербського
р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський
р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно
з’явитися 12.12.2017р. на 09 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11,
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження по обвинуваченню Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.І. Деркач

Червоноградський міський суд
Львівської області викликає Фішер
Йорг у судове засідання у цивільній
справі за позовом Фішер Ірини Ігорівни до Фішер Йорг про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 22.12.2017
року об 11.00 год. у приміщенні суду
за адресою: вул. Св.Володимира, 15,
м. Червоноград, Львівська область.
Головуючий суддя по справі Рудаков Д.І.
У випадку неявки Фішер Йорг відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України
суд розглядатиме справу в його відсутність на підставі наявних у матеріалах справи даних та доказів.
Вишгородський районний суд Київської області повідомляє Швеця Петра Вікторовича, Швеця Віктора Петровича та Швець Марію Пилипівну,
що вони викликаються в судове засідання як відповідачі по цивільній
справі за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Швеця Петра Вікторовича,
Швеця Віктора Петровича та Швець
Марії Пилипівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться об 11
годині 20 лютого 2018 року в залі суду за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 (каб. №1).
У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя Г.Є. Чірков
Шевченківський районний суд
м. Києва викликає в судове засідання Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ЕКСПЕРТ» як
відповідача по цивільній справі Черняєва Павла Євгеновича до Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЕСТРО ЕКСПЕРТ» про захист
прав споживачів та повернення безпідставно набутих коштів, яке відбудеться 17.01.2018 р. о 13.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними в ній
доказами.
Суддя Піхур О.В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Коробова Євгена Володимировича, місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Мілютенка, 24, кв. 9,
у судове засідання, яке призначене на 31.05.2018 року о 10 год. 30 хв., для розгляду справи за позовом
ПрАТ «СК «АХА страхування» до Коробова Є.В. про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 24.
Суддя Грегуль О.В.

Державне агентство резерву України
оголошує аукціон
з реалізації шапок
Аукціон відбудеться 26 грудня 2017 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Шкляр Л.П.
(234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.
Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Мелешка
Михайла Вікторовича, 1981 р.н., на Комісію з питань
захисту прав дитини, де розглядатиметься питання
про доцільність позбавлення батьківських прав Мелешка М.В. відносно доньки 2010 р.н.
Засідання відбудеться 06.12.2017р. о 16.00 год. у
приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, каб. №415.
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання відповідача Лялюка Олександра Васильовича у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» про стягнення заборгованості.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Чапаєва,
7/53, м. Донецьк, Донецька область.
Судове засідання призначене на 8 грудня 2017 р. об 11.30
год. (резервна дата на 15 грудня 2017 року об 11.30 год.) за
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його
відсутністю.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Державна екологічна інспекція України
СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2018 рік

Від Національної академії наук України

1) план здійснення ринкового нагляду
Порядковий
номер
1

Найменування виду
Строк
Найменування нормативно правового акта, дія якого Спільні
Поштова адреса, контактний телефон, адреса
продукції
проведення
поширюється на відповідний вид продукції
перевірки електронної пошти органу ринкового нагляду
2
3
4
5
6
Постанова Кабінету Міністрів України
Автомобільні бензини, ди- Протягом від 1 серпня 2013 р. № 927 “Про затвердження ТехДержекоінспекція
1
зельне, суднове та котельнічного регламенту щодо вимог до автомобільних
року 1)
м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2, 01042.
не паливо
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив”
Тел./ факс:
Товари, на яких викорис+38 (044) 521-20-40
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
товується екологічне мар- Протягом
e-mail: info@dei.gov.ua
2
від 18 травня 2011 р. № 529 “Про затвердження Техкування (крім харчових
року 1)
нічного регламенту з екологічного маркування”
продуктів)
1)
з дня набуття відповідних повноважень шляхом внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19.04.2017 № 275.

2) план здійснення контролю продукції

виду продукції
Порядковий Найменування
(марка (модель, артикул,
номер
модифікація), партія, серія)
1
Автомобільні бензини

2

Дизельне паливо

Код товару
згідно
з УКТЗЕД
2710 12 41
2710 12 42
2710 12 43
2710 12 44
2710 12 45
2710 12 46
2710 12 47
2710 12 48
2710 12 49
2710 12 50
2710 12 52
2710 12 53
2710 12 54
2710 12 55
2710 12 56
2710 12 57
2710 12 58
2710 12 59
2710 20 31
2710 20 32
2710 20 33
2710 20 34
2710 20 35
2710 20 36
2710 20 37
2710 20 38
2710 20 39
3824 90 97 10
2710 19 43
2710 19 44
2710 19 45
2710 19 46
2710 19 47
2710 20 11
2710 20 12
2710 20 13
2710 20 14
2710 20 15
2710 20 16
2710 20 17
2710 20 18
2710 20 19
3824 90 97 10
3826 00

Строк
проведення
2018 рік

Найменування нормативно-правового акта, Орган ринкового нагляду, до сфери відповідальності
дія якого поширюється на відповідний вид
якого належить продукція.
продукції
Постанова Кабінету Міністрів України
Держекоінспекція
від 1 серпня 2013 р. № 927 «Про затвердження
м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2, 01042.
Технічного регламенту щодо вимог до автомоТел./ факс:
більних бензинів, дизельного, суднових та ко+38 (044) 521-20-40
тельних палив»
e-mail: info@dei.gov.ua

2018 рік

Постанова Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 927 «Про затвердження
Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових
та котельних палив»

Держекоінспекція
м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2, 01042.
Тел./ факс:
+38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Васильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Васильєва Олександра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 21.12.2017р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Соколову Ірину Олександрівну, для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004015 відносно Соколової
Ірини Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 21.12.2017р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 5.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бандура І.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого
Берещанського Юрія Віталійовича, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002469, відносно Берещанського Юрія Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться 21.12.2017р. об 11.00 год. у приміщенні Святошинського районного суду
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.
Берещанський Ю.В. повідомляється, що ухвалою суду від 06.11.2017р.
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового
провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С.І. Дячук

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Альошину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004018 відносно Альошиної
Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 21.12.2017р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 5.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Бандура І.С.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа
за позовом Приватного акціонерного товариства «Бетонмаш» до Словак
Марії Анатоліївни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітніх Словак Поліни Сергіївни та Словак Аліни Сергіївни, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.
Відповідачка по справі: Словак Марія Анатоліївна, яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітніх Словак Поліни Сергіївни та Словак
Аліни Сергіївни, зареєстрована та проживає за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Новий Побут, 18/71, викликається на 08 годину 20 хвилин 14 грудня 2017 року до Слов’янського міськрайонного
суду в зал № 17, для участі в судовому засіданні.
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.
Суддя В.І. Старовецький

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Євфімовича Олександра Олександровича, Круліковську Олену Тимофіївну
як відповідачів у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/1736/17 (Провадження № 2/420/653/17) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Євфімовича Олександра Олександровича, Круліковської Олени Тимофіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13 грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання – 20 грудня 2017
року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду
Луганської області за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя В.В. Пронька

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Шешеню Артура Олександровича (останнє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні (м. Комсомольськ), Полтавська область, проспект Героїв Дніпра, 71, кв. 51), як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом
Шешені Наталії Миколаївни до Шешені Артура Олександровича про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів. Судове засідання відбудеться 17 січня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя Т.О. Куц

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Харламова Івана Олександровича, 08.02.1992 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Садова, 96;
який мешкає: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Московський, 7-А/92, за матеріалами
кримінального провадження № 425/2449/17, 1-кп/425/368/17, на підставі обвинувального акта відносно Харламова І.О. за ч. 2 ст. 263 КК України. Обвинуваченому Харламову І.О. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 12 грудня
2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту повідомляє
про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів
НАН України з таких спеціальностей:
Кількість вакансій
членів –
Спеціальність
академіків кореспондентів
ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ
Математичні проблеми механіки
1
Диференціальні рівняння
1
Функціональний аналіз і теорія функцій
1
Алгебра, геометрія і топологія
1
ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ
Інформатика
1
1
Інформаційні технології та кібербезпека
1
Cистемний аналіз
1
ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ
Механіка
1
3
ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ
Експериментальна фізика напівпровідників
1
Теоретична фізика, радіофізика
1
Астрофізика
1
Атомна і молекулярна спектроскопія
1
Експериментальна фізика біосистем
1
Теоретична і математична фізика
1
Фізика поверхневих явищ
1
Фізика твердого тіла, металофізика
1
ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
Геодинаміка геологічного середовища
1
Геотектоніка нафтогазоносних провінцій
1
Гідрогеологія карсту
1
Аерокосмічні дослідження Землі
1
Космічна мінералогія
1
Тектоно- і палеомагнетизм
1
Океанологія
1
ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Матеріалознавство, надтверді матеріали
1
Матеріалознавство
1
Матеріалознавство, технологія металів
1
Матеріалознавство, електрометалургія тугоплавких металів
1
Міцність матеріалів і конструкцій
1
Діагностика матеріалів
1
Матеріалознавство, технологія матеріалів
1
Матеріалознавство, корозія металів
1
Матеріалознавство, технологія монокристалічних матеріалів
1
Матеріалознавство будівельного комплексу
1
Матеріалознавство, порошкова металургія
1
ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ
Промислова теплоенергетика, тепломасообмін
1
Екологія енергетики
1
Інформаційна безпека та моделювання в енергетиці
1
Моделювання в енергетичному машинобудуванні
1
Силова електроніка
1
ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
Ядерна фізика
1
1
Ядерна енергетика
1
Плазмова електроніка
1
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ
Хімія
2
Органічна хімія
1
Макромолекулярна хімія
1
Хімія дисперсних систем
1
Технічна хімія
1
Мікрохвильовий органічний синтез
1
ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ
Біохімія рецепторів
1
Молекулярна біологія
1
Біохімія
1
Біофізика мембран
1
Нейрофізіологія
1
Мікробіологія
1
Молекулярна генетика, онкогенетика
1
Нейротрансплантологія
1
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ
Геоботаніка
1
Екофізіологія тварин
1
Еволюційна екологія
1
Екологія карпатських лісів
1
Ентомологія
1
Генетика якості злаків
1
Альгологія
1
Гідробіологія
1
Фізіологія рослин
1
ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Економічна безпека
1
Демографія
1
Економіка науки
1
Економіка промисловості
1
Економіка транспорту
1
Інформаційна економіка
1
Макроекономіка
1
ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА
Право
1
1
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Філософія науки
1
Філософська антропологія
1
Політологія
1
Соціологія
1
ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
Українська література
1
Українська мова
1
Загальне мовознавство
1
Мистецтвознавство
1
Народознавство
1

Відповідно до пункту 5 Статуту Національної академії наук України дійсними членами (академіками)
НАН України обираються члени-кореспонденти НАН України, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем,
що мають велике теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність. Членами-кореспондентами НАН України обираються доктори наук, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему, що має вагоме
теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність. Дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАН України можуть бути обрані громадяни України.
Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) НАН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) НАН України. Право висувати
кандидатів у члени-кореспонденти НАН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України.
Висунення кандидатів науковими установами, вищими навчальними закладами, проводиться на засіданнях учених і науково-технічних рад таємним голосуванням простою більшістю голосів.
Пропозиції щодо висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН
України подаються до Президії НАН України протягом одного місяця від дня публікації цього повідомлення з доданням таких документів: подання (рішення ради із зазначенням результатів таємного голосування у разі висунення кандидата науковою установою, вищим навчальним закладом або листа з
відповідним мотивуванням у разі висунення кандидата членом Національної академії наук України), анкети наукового працівника (особового листка з обліку кадрів) з фотокарткою, автобіографії, копій першої сторінки паспорта громадянина України, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів
та атестатів про присвоєння вчених звань, списку наукових праць, відзиву про наукову діяльність кандидата з основного місця роботи, письмової згоди кандидата на балотування у довільній формі, згоди на збір та обробку персональних даних встановленого зразка. Документи подаються в одному примірнику в папці для паперів.
У разі неподання будь-якого із зазначених документів кандидат не може бути зареєстрованим.
Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: 01601, Київ 30, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України. Довідки за телефонами: 234-0707, 235-3055.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Повістка про виклик обвинуваченого до суду

В провадженні Солом’янського районного суду
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Брикало Тетяни Вікторівни, обвинуваченої у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Брикало Тетяна Вікторівна, 12.10.1969
року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, яке відбудеться 11 січня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Курової О. І.
У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає
обвинувачену Дорошенко Тетяну Іллівну, 23.06.1955
року народження (останнє відоме місце проживання: провулок Радгоспний, 5/30, м. Сімферополь, АР
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 15
хвилин 19 грудня 2017 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна,
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

В провадженні Солом’янського районного суду
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,
яке відбудеться 19 грудня 2017 року о 10.00 год. у
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під
головуванням судді Криворот О. О.
У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО
ПРОВАДЖЕННЯ

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України
викликає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 06.08.1975 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.
368 КК України, для проведення судового розгляду в
кримінальному провадженні № 12014110000000304,
який відбудеться о 10 годині 00 хвилин 20.12.2017 р.
у приміщенні суду за адресою: вул. Турчанінова, 7,
м. Біла Церква, Київська область, 09100, зал № 6
(суддя Бобкова Н. В.). Відповідно до вимог ст. 323
КПК України з моменту опублікування оголошення,
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Авраміді Тетяну Станіславівну,
03.06.1972 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь,
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00
хвилин 19 грудня 2017 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за адресою:
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Головещенка Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.
У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликаються Кухарішен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та
Головещенко Ігор Васильович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 21 грудня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням
судді Криворот О. О.
У разі неявки обвинувачених оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Коваленка Андрія Олексійовича,
03.06.1978 року народження, уродженця Миколаївської
області Братського району смт Братськ, зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул.
5 Авіамістечко, 30в, кв. 1, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться 13.12.2017р. о 14 год. 30 хв. у залі судового засідання № 19 по вул. Грушевського, 17 в м. Він
ниці, по кримінальному провадженню по обвинуваченню
Коваленка А.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.
111. ч. 1 ст. 408 КК України.
Явка обвинуваченого Коваленка Андрія Олексійовича
в зазначене судове засідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Шлапака Д.О., суддів: Бойка В.М., Гуменюка К.П.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, Донецька область,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу в
рамках спеціального судового провадження за кримінальним провадженням за № 22014050000000291
відносно Горбатюка Олександра Петровича,
15.07.1970 року народження, який обвинувачується
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК
України.
Обвинувачений Горбатюк Олександр Петрович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область,
місто Волноваха, пров. Путейський, буд. 22, кв. 2, викликається на 08-30 годину на 13.12.2017 року у кабінет № 205 для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності на підставі документів, які маються в матеріалах справи.
Суддя Міхєєва І.М.

04 вересня 2017 року колегією суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області в складі головуючого судді Тимофєєвої Г.Л., суддів Корнєєвої В.В.,
Хоменка Д.Є. постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 42016050000000857 від 23.08.2016 року відносно Гільванової Нурії Загірівни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачена:
Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року народження, що мешкає за останньою відомою адресою:
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Заречна, буд. 252,
кв. 29, викликається на 11 грудня 2017 року об 11 год.
00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 7, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню. Головуючий суддя Тимофєєва Г.Л., судді Корнєєва В.В., Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою
Луганської Катерини Валеріївни до Харченка Володимира Андрійовича, третя особа: Орган опіки та піклування
виконкому Добропільської міської ради про позбавлення батьківських прав.
Відповідач Харченко Володимир Андрійович (остання
відома адреса: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.
Луганського, буд. 23, кв. 55), викликається на 08 год. 30
хв. 11 грудня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До
розгляду справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі. У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.: 06237-7-22-41) обвинуваченого:
Дмитрюка Олексія Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Клайпеди, 27/58, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному провадженню № 12015050000000457, яке відбудеться
12.12.2017 року о 09 годині 15 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.
У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом
без поважних причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних .осіб, або застосувано привід, здійсненено
спеціальне судове провадження.
Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повіСуддя О.В. Стадченко домити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.: 06237-7-22-41) обвинуваченого:
Крюченка Миколи Валентиновича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151/17, який
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України, для участі у судовому засіданні по кримінальному провадженню № 12015050000000690, яке відбудеться 12.12.2017 року о 09 годині 00 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або
застосувано привід, здійсненено спеціальне судове провадження.Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь
повідомити про неможливість з’явитись до суду.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016050000000317 (номер справи 1-кп/243/444/2017) за обвинуваченням Трубіцина
Павла Григоровича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є. викликає:
обвинуваченого Трубіцина Павла Григоровича, 27.08.1972 року народження, який проживає за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Матросова, буд. 108, кв. № 61 у підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2017 року о 13 годині 15 хвилин у залі судового засідання №7. Якщо обвинувачений,
до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або
ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку,
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2,
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження
№ 4201505000000045 (справа № 1-кп/243/47/2017) за обвинуваченням Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Протасова Аркадія Сергійовича, який зареєстрований за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Горлівка, Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 09.00 год. у залі судового засідання № 11.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд,
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22015060000000004 (справа №
1-кп/243/578/2017) за обвинуваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Єфімова Тараса Олеговича у судове засідання, яке відбудеться 11 грудня 2017 року о 09.30 год. у залі судового засідання № 11.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд,
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках
реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить
відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-14205166-GOODS-1):
№ 14205 «Модернізація системи управління привидів СУЗ (систем управління захистом), включаючи
систему силового живлення»
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87,
+380 (44) 206-97-97
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках
реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить
відкриті міжнародні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-16205167-GOODS-1):
№ 16205 «Впровадження системи примусового
скидання тиску з СГО (системи геометричного огородження)»
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87,
+380 (44) 206-97-97
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Краматорський міський суд Донецької області розглядає
клопотання Департаменту майнових та земельних відносин
Воронізької області про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішення Павловського районного суду Воронізької області Російської Федерації
від 04.12.2016 р. про спонукання до продажу земельної ділянки Сарри І.М.
Запропонувати боржнику Сарри Ірині Михайлівні подати
в термін до 13 грудня 2017 року письмові заперечення проти
вказаного клопотання.
Одночасно роз’яснюємо, що відповідно до вимог ч. 2 ст.
395 ЦПК України після подання боржником заперечень у
письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення
не будуть подані, суддею буде постановлено ухвалу про визначення часу і місце судового розгляду клопотання, про що
сторони будуть сповіщені письмово.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського,
17 у залі судових засідань №40, 18 грудня 2017 року о 09.30 год. відбудуться судові засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30 липня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів: Короля О. П.,
Вохмінова О. С.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 761/34991/16-к за обвинуваченням
Устінова Федора Вікторовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.263 КК України, проживаючого за адресою: Російська Федерація, Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. Ісаєва, буд. 4, кв. 7.
Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області від 18 жовтня 2017 року розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Устінова Федора Вікторовича проводиться в порядку спеціального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.
Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича у підготовче судове засідання на 13 грудня 2017 року
о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,
157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя І.О. Сидоренко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул.
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою Петруні Тетяни Миколаївни до Петруні Олександра Сергійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач Петруня Олександр Сергійович (остання відома адреса: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, м-н Сонячний, буд. 29, кв. 6), викликається на 08
год. 30 хв. 12 грудня 2017 року до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх
відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя Мацишин Л.С.
Суддя Мацишин Л.С.
Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.: 06237-7-22-41) обвинуваченого:
Сверчкова Сергія Костянтиновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Єнакієве, вул. Первомайська,
14/66, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню
№ 12015050000000705, яке відбудеться 12.12.2017 року о 10
годині 00 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосувано привід, здійсненено спеціальне судове провадження.
Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає адміністративну справу за позовом Ковальського Євгенія Олександровича до поліцейського
взводу № 5 РРПП ГУНП в Донецькій області ст. сержанта поліції Люліна В.Г. про визнання незаконною
та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Поліцейський взводу № 5 РРПП ГУНП в Донецькій
області ст. сержант поліції Люлін Володимир Геннадійович, викликається на 11 грудня 2017 року об
11.30 годині до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя І.О. Сидоренко
Суддя Фоміна Ю.В.

Суддя А.О. Чернобай

Святошинський районний суд міста Києва викликає як
обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР
за № 42016000000002290 відносно Бєлавєнцева Олега
Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч.
5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє,
що судовий розгляд по суті відбудеться 21.12.2017р. о
09.30 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.
Бєлавєнцев О.Є. повідомляється, що ухвалою суду від
06.11.2017 р. прийнято рішення про здійснення стосовно
нього спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Суддя С.І. Дячук
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 18.05.2017 року було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі 426/489/17 за позовом
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Жернового В’ячеслава
Володимировича, про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за
кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Максименко О. Ю.
Суддя Половинка В.О.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 09
год. 00 хв. 14 грудня 2017 року в справі за обвинуваченням
Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул.
Сергієнка, 3, каб. 40.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого
в порядку спеціального судового провадження.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
викликає Семковича Володимира Володимировича, як відповідача у справі № 350/1424/17 за позовом Семковича Ігоря
Романовича до Перегінської селищної ради, Семковича Володимира Володимировича про визнання права власності на
спадкове майно, яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 11 грудня 2017 року в приміщенні Рожнятівського районного суду
за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місцезнаходження відповідача: смт Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської обл.
Місцезнаходження відповідача на даний час невідоме.
Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України, сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по цивільній справі
№ 409/1858/17 за позовом Стремоухової Олени Вікторівни
до Токова Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 15.12.2017 року о 08.00 год.
(резервна дата на 29.12.2017 року о 08.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач – Токов Сергій Миколайович,
останнє місце реєстрації: кв-л Гаєвого, б. 20, кв. 37, м. Луганськ.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Печерським районним судом м. Києва викликається обвинувачений Губарєв Павло Юрійович,
10.03.1983 р.н., до Печерського районного суду
м. Києва 20 грудня 2017 року на 09.30 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя
Смик С. І., для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за
обвинуваченням Губарєва П.Ю. за ч. 3 ст. 109, ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Печерським районним судом м. Києва виклика-

ст. 115 КК України.

Чуднівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Алексєєва Олексія Вікторовича у цивільній справі № 294/1283/17 за позовом
Алексєєвої Оксани Вячеславівни до Алексєєва Олексія Вікторовича про розірвання шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 09.01.2018 року о 09.00 год. у
приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області (Житомирська область, м. Чуднів, вул.
Соборна, 3). У разі неявки без поважних причин у судове засідання, або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Мандро О.В.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 23.08.2017 року було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі 426/5953/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Ніколаєнка Володимира Володимировича про стягнення боргу, яким
позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість
за кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Попова О.М.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 29.12.2016 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі 426/5973/16-ц за позовом
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Родинченка Володимира Івановича про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Попова О.М.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі 426/5968/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Агризкова Дмитра Олександровича про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за
кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Попова О.М.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 17.12.2016 року було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі 426/5964/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Неділенка Романа
Вікторовича про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Река А.С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає
як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 21.12.2017 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Хустський районний суд Закарпатської області викликає в судове засідання як відповідача ТОВ «Мега Груп Компані», яке зареєстроване за адресою:
03115, м. Київ, пр. Перемоги, 87, для розгляду цивільної справи за позовом Галай Марії Василівни до
ТОВ «Мега Груп Компані» про визнання правочинів
недійсними та застосування реституції на 10 годину
00 хвилин 14 грудня 2017 року в Хустський районний
суд за адресою: м. Хуст, вул. І.Франка, 18.
Суддя Волощук О.Я.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає Камвайя Галину Іванівну на розгляд цивільної справи № 629/2612/17 за позовною заявою Кредитної
спілки «Лозівський взаємний кредит» до Камвайя Галини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, який відбудеться 11.12.2017 року о 08.15 годині в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської області за адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку неявки розгляд справи може бути
проведений за її відсутності.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Минайченко Аліну Миколаївну по цивільній справі № 756/4437/17 за позовом Публічного
акціонерного товариства «УКРГАЗПРОМБАНК» від
імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКР
ГАЗПРОМБАНК» Ожго Є.В. до Минайченко Аліни
Миколаївни про стягнення заборгованості, розгляд
якої призначено на 05.02.2018 р. о 10.00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№18, суддя Васалатій К.А.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутносСуддя С.Т. Мішуровська ті відповідачки.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Рондік Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Відповідачка у справі – Рондік О.А. викликається
на 11 грудня 2017 року о 12.00 годині та 18 грудня
2017 року о 12.10 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, для
участі у розгляді справи по суті.
Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Даценко Олесі Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі – Даценко О.Є. викликається на 12 грудня 2017 року о 15.20 годині та 20 грудня
2017 року о 16.20 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, для
участі у розгляді справи по суті.
Суддя Гноєвой С.С.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Скоробутової Тетяни Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі – Скоробутова Т.О. викликається на 12 грудня 2017 року о 15.40 годині та 20
грудня 2017 року о 16.40 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької
області, для участі у розгляді справи по суті.
Суддя Гноєвой С.С.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє відповідачів: Бровченка Михайла Юрійовича, Бровченко Олену Олександрівну, Мороза Олега Олександровича про винесення рішення (заочного) суду від 17.11.2017 р. по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії –
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк»
до Бровченка Михайла Юрійовича, Бровченко Олени
Олександрівни, Мороза Олега Олександровича про
стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит.
Суддя А.П. Чернік

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідачку Бірюкову Яну Вячеславівну, останнє відоме
місце проживання: с. Миколаївка Миколаївської області Веселинівського району, вул. Механізаторська, 46, по справі
№ 145/1345/17 за позовом Бірюкова А.Г. про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 19.12.2017 р. об 11.15 год. у приміщенні Тиврівського районного суду Вінницької області за
адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району
Вінницької області, 23300.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто в її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 27.01.2017 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі №426/5889/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Анікіної Ірини Вікторівни
про стягнення заборгованості, яким позовні вимоги
були задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Осіпенко Л.М.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 02.12.2016 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі 426/2737/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Аптасової Світлани Іванівни,
Аптасова Михайла Вікторовича про стягнення боргу,
яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Попова О.М.

Сватівський районний суд Луганської області повідомляє, що 22.05.2017 року було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі 426/3503/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Пшеничного Дениса Олександровича про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним
договором та витрати за сплату судового збору.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляційної скарги через Сватівський районний суд Луганської області через десять днів з дня публікації оголошення.
Суддя Попова О.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21
листопада 1975 року народження, викликається о
14.30 годині 12 грудня 2017 року до Куп’янського
міськрайонного суду Харківської області за адресою:
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового засідання у провадженні №1-кп/628/88/17, справа №628/3812/16-к.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду,
передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139,
223 КПК України.
Суддя Н.В. Цендра

Сватівський районний суд Луганської області викликає Ігнатова Андрія Васильовича, як відповідача
у цивільній справі № 426/15341/17 за позовом Ігнатової Марини Олександрівни до Ігнатова Андрія Васильовича про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2017 року о 09.00 год. у
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проведе розгляд справи без участі відповідача.
Суддя Третяк О.Г.
Суддя С.М. Скрипник

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом Зайцевої Тетяни Алімжанівни до Зайцева Олександра Олександровича
про розірвання шлюбу. Відповідач у справі – Зайцев Олександр Олександрович, 16.01.1977 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. Макарова, буд. 63/2, кв. 27, викликається до суду на 11 грудня 2017
року о 8 годині 30 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як відповідачку Артамкіну Катерину Іванівну (останнє відоме місце
перебування: 99009, вул. Героїв Севастополя, буд. 10, кв. 30,
м. Севастополь, АР Крим), у судове засідання на 22.02.2018
року о 10 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Артамкіна Кирила Михайловича, Артамкіної Катерини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
у відсутність відповідачки на підставі зібраних по ній доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.

Суддя Бірса О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачку по справі №409/1306/17 за позовом ПАТ «Енергобанк» до Махно Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05.01.2018 року об
11.00 год. (резервна дата на 11.01.2018 року об 11.00
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідачка
Махно Тетяна Володимирівна, місце реєстрації: м. Луганськ, 1-й Мікрорайон, буд. 1, кв. 387. У випадку неявки представника відповідачки справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя І. В. Максимів

ється обвинувачений Соколов Денис Сергійович,
28.12.1986 р.н., до Печерського районного суду
м. Києва 21 грудня 2017 року на 10.30 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя

Смик C. І., для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за
обвинуваченням Соколова Д.С. за ч. 2 ст. 15, ч. 1

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Луценка Владислава Андрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі – Луценко В.А. викликається
на 12 грудня 2017 року о 15.00 годині та 20 грудня
2017 року о 16.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, для
участі у розгляді справи по суті.
Суддя Гноєвой С.С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом Панченко Світлани Валеріївни до
відповідача: ФОП Шевченко Олександр Володимирович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Н.Курченко, буд. 11,
кв. 28, викликається 13 грудня 2017 року о 13 год.
20 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.
Суддя І.О. Ратушняк
Суддя Кузнецов Р.В.

Суддя О.В. Бєлостоцька

Суддя А.В. Скорін

Печерський районний суд м. Києва викликає Кондратевич Наталію Миколаївну як відповідачку в судове засідання у цивільній справі за позовом Кондратевича Сергія Федоровича до Кондратевич Наталії Миколаївни про розірвання шлюбу, яке призначено на
14.12.2017 р. о 12.15 год. та відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24, під головуван-

ням судді Підпалого В.В.
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом Карпіної Світлани Володимирівни до Кобзаря Богдана Ярославовича про
припинення права власності на частку в майні, що
належить сторонам на праві спільної сумісної власності.
Відповідач у справі – Кобзар Богдан Ярославович
викликається на 11 грудня 2017 року об 11.45 год.
та на 18 грудня 2017 року о 16.30 год. до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, для участі у розгляді справи по суті.
Суддя Костромітіна О.О.

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

Суддя Яценко Н.О.
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

№ 31/1-29178-16 від 23.11.2017
Ставицький Едуард Анатолійович, 04.10.1972 року народження, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15, кв. 32, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 28 грудня
2017 року о 09:30 год. до управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, каб.
№ 282 (тел. 044-200-69-38) для проведення слідчих та інших процесуальних дій в процесуальному статусі підозрюваний, у кримінальному провадженні № 42015000000002833 від
25.12.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5
ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути
за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк
— заздалегідь повідомити про це слідчого.
Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка
хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю
за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення
особи на виклик.
Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик
слідчого судді, суду.
ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.
ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких
наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій
території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Прокурор першого відділу
управління процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях слідчих
управління з розслідування злочинів,
вчинених злочинними організаціями 			
С. Торопчин

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13500,
Житомирська обл., смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24) викликає
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 01.03.2018 об 11:00 до Лубчук
Олександра Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 13524, Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Миролюбівка, вул. Крупської, буд. 9)
справа № 288/572/17, суддя Зайченко Є. О.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про
причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська (адреса суду:
49112, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 1-а)
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 26.12.2017 о
10:00 до Ємельянов Артур Мирославович (останнє відоме місце реєстрації: 49114, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Прохорова, буд.
20) справа № 206/5247/17, суддя Зайченко С. В.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення
про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55000,
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 5) викликає
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 14.12.2017 о 08:30 до Євстіфєєва Вікторія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Наб. Енергетиків, буд. 7, кв. 43) справа
№ 486/710/17, суддя Савін О. І.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про
причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.

Прилуцький міськрайонний суд (адреса суду: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62) повідомляє про
те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:
14.02.2016 до Костюченко Олег Вікторович (останнє відоме
місце реєстрації: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, в’їзд Конотопський, буд. 5А/2) справа № 742/1896/16-ц, суддя Ільченко О. І. було ухвалено заочне рішення, позовна вимоги задоволена повністю або частково
Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі що, заочне рішення може бути переглянуто шляхом подання заяви протягом
десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Зміни, внесені до відомостей актового запису № 4243 від 16 листопада 1982 р., відділу реєстрації актів цивільного стану Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві про визнання батьківства
Цюкало Володимира Володимировича та зміну прізвища Петрук на
Цюкало, внесені до Реєстру 03 березня 2011 р. 16:01:00 реєстратором Відділу реєстрації актів цивільного стану Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві на підставі актового запису про встановлення батьківства № 8 від 21 березня 1984 р. зробленого відділом
реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління
юстиції у місті Києві вважати недійсними.

Комунарський районний суд м.Запоріжжя (адреса суду: 69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 11.12.2017 о 15:00 до Марчук Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, буд. 23в, кв. 69) справа № 333/5805/17,
суддя Наумова І. Й.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про
причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Авсєйкову Наталію Іванівну, 08.05.1956 року народження, зареєстровану: АР Крим, м. Севастополь, вул. Острякова, 123/155, у підготовче судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 22017011000000008 за ч. 1 ст. 111 КК України на 10.00 годину
19 грудня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший документ,
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, оголошення
вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за
процедурою спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого
Плотникова Геннадія Михайловича, 12.12.1952 року народження, зареєстрованого: АР Крим, м. Севастополь, вул. Громова, 60, кв. 203, у
підготовче судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 22017011000000010 за ч. 1 ст. 111 КК України на
09.30 годину 19 грудня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший
документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд,
оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи
можливий за процедурою спеціального судового провадження.

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

Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G5149

Право вимоги за кредитними договорами про відкриття кредитної лінії №81/13, №35/10
та №28/14.

Місце проведення аукціону

Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй діяльності
використовують створену ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»
електронну торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Перші відкриті торги (аукціон) – 11.12.2017
Дата проведення аукціону
Другі відкриті торги (аукціон) – 27.12.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 12.01.2018
Четверті відкриті торги (аукціон) – 26.01.2018
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)
Час проведення аукціону
по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпе- http://www.fg.gov.ua/assets-selling
чення, початкова ціна, правила участі в аукціоні)

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича, для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за
№ 42017010000000061 відносно Няньчура Сергія
Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 21.12.2017 р. о 10 год. 50 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань
№ 1.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В. П.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 12.12.2017 року о 12.00 год. у приміщенні Він
ницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000019 за обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 38.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,
Старинщук О. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 12.12.2017 року о 12.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000056 за обвинуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Когутенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія,
пр. Перемоги, 55а, кв. 56.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,
Федчишина С. А.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського,
17 у залі судових засідань №40, 15 грудня 2017 року о 09.30 год. відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Коровіна Романа Анатолійовича, 05 червня 1978
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Коровін Роман Анатолійович та захисник Варчук Анатолій Борисович.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити
про причини неможливості прибуття в судове засідання. Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С.,
Гриневича B. C.

Нетішинський міський суд Хмельницької обл. (адреса суду: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, пр-т Незалежності,
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:
11.12.2017 о 10:20 до Козярук Олег Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, в/ч 3043) справа № 679/1228/17, суддя Стасюк Р. М.
19.12.2017 о 09:30 до Семенова Крістіна Віталіївна
(останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмельницька обл.,
м. Нетішин, вул. Незалежності, буд. 8, кв. 504) справа
№ 679/501/17, суддя Базарник Б. І.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Рішенням Президента Правління Компанії Абботт
Лабораторіз С. А., юридичної особи, яка належним
чином створена та діє за законодавством Швейцарії,
від 3 листопада 2017 року, яке було апостильоване
08.11.2017 р. за № 13573/17, було вирішено ліквідувати Представництво Компанії, а саме: «ПРЕДСТАВНИЦТВО «АББОТТ ЛАБОРАТОРІЗ С.А.», код ЄДРПОУ
20053837, зареєстроване Міністерством зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі України 09.10.1992 року за № ПІ-0243, зареєстроване за адресою: Україна,
01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110. Ліквідатором призначено Самойленко Ольгу Миколаївну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з
дня публікації оголошення за адресою: буд. 110, вул.
Жилянська, Київ, 01032, Україна.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів:
Партика Руслана Ігоровича, 01.02.1984 р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Чапаєва, буд. 12, м.
Зоринськ Луганської області, 94323), по справі
№ 415/7083/17 за позовом Партика Світлани Миколаївни про розірвання шлюбу в судове засідання, що
відбудеться 8 грудня 2017 року о 14.20 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.
Кострубіна Анатолія Миколайовича, 26.03.1959
р.н. (відоме місце реєстрації: вул. Леніна, буд. 102,
кв. 4, м. Брянка Луганської області), по справі
№ 415/7086/17 за позовом Кострубіної Ольги Миколаївни про розірвання шлюбу в судове засідання, що
відбудеться 8 грудня 2017 року о 14.40 год. у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідачів у судове засідання,
справу буде розглянуто на підставі наданих суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. Б. Чернобривко

Д’яченко Сергій Юрійович, 25.10.1980 р.н., останнє віТовариству з обмеженою відповідальністю
Приморський районний суд міста Маріуполя ви«Міжнародна продовольча компанія «ХОРС» кликає до суду як обвинуваченого Годлевського доме місце реєстрації якого: Донецька обл., м. Добропіл(код ЄДРПОУ 39004002) належить на праві приватної влас- Олександра Миколайовича, останнє місце прожи- ля, вул. Калинова, будинок 59, викликається до Добровання якого: місто Волноваха, вул. Ватутіна, будинок пільського міськрайонного суду Донецької області, як
ності наступне нерухоме майно:
68, по кримінальному провадженню щодо Годлев- відповідач по цивільній справі № 227/3426/17 за позо1. Земельна ділянка, загальною площею 0,9349
вом Гончарова Юрія Вікторовича до Д’яченка Сергія Юріського О. М. за ст. 258 ч. 1 КК України.
га, розташована за адресою: місто Житомир, вул. БаСудове засідання відбудеться 11 грудня 2017 року йовича про визнання особи такою, що втратила право
ранова, 127. Кадастровий номер земельної ділянки: о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма- користування житловим приміщенням. Судове засідан1810136600:07:007:0008.
ріуполь, проспект Будівельників, б. 52-а, кабінет № 3. ня відбудеться 14.12.2017 року о 08.00 год. у приміщенні
2. Майновий комплекс виробничих будівель, загальною
Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
площею 3231,9 кв.м, що знаходиться за адресою: Житомир- неявки без поважної причини, оголошення вважа- Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неявки відповідача до суська область, місто Житомир, вулиця Баранова, 127. Комп- ється належним повідомленням і справу буде роз- ду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
лекс знаходиться на земельній ділянці 0,9349 га. Кадастро- глянуто по суті за наявними в ній матеріалами.
вий номер земельної ділянки: 1810136600:07:007:0008.
Приблизно 23 жовтня 2017 року правовстановлюючі документи на нерухоме майно, технічну документацію на нерухоме майно та статутні документи на юридичну особу
(ТОВ «МПК «ХОРС») було викрадено невідомими особами
із офісу підприємства, про що ТОВ «МПК «ХОРС» подано
відповідні заяви про кримінальні правопорушення.
ТОВ «МПК «ХОРС» повідомляє, що будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна є незаконними та будуть оскаржені Товариством в суді.
Наразі ТОВ «МПК «ХОРС» вживаються усі необхідні заходи, спрямовані на відновлення правовстановлюючих документів та технічної документації на нерухоме майно, а також статутних документів на юридичну особу.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Суддя Н. М. Курбанова

Суддя В. В. Корнєєва

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по цивільній справі
№ 409/2126/17 за позовом Головіної Олесі Володимирівни
до Головіна Олександра Михайловича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 18.12.2017 року о 15.30 год.
(резервна дата на 02.01.2017 року о 15.30 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач — Головін Олександр Михайлович, останнє місце реєстрації: кв-л Пролетаріату Донбасу,
б. 13, м. Луганськ.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає
відповідача – Лактіонова Олександра Станіславовича, останнє відоме місце реєстрації та знаходження: с. Рашівка, вул.
Жовтнева, 35 Галицького району Полтавської області, у судове засідання по цивільній справі за позовом Зіньківського дитячого будинку-інтернату імені О. С. Синяговського до
Лактіонова Олександра Станіславовича про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.
Судове засідання відбудеться 18 грудня 2017 року о 10
годині 00 хвилин у приміщенні Зіньківського районного суду
Полтавської області за адресою: м. Зіньків Полтавської області, вул. Соборності, 2. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Максименко О. Ю.

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

Суддя С. Р. Должко
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ФОТОФАКТ
ЗОЛОТИЙ ПІРУЕТ. Українець Олександр Абраменко двічі поспіль переміг на змаганнях
Кубка Європи з фрістайлу, що
відбулися минулих вихідних у
фінському місті Рука.
Перше «золото» наш співвітчизник здобув у дисципліні
«лижна акробатика», маючи в
активі 233,10 бала. Наступного
дня він піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу в цій же дисципліні із загальною сумою 230,62
бала.
Варто зазначити, що Олександр Абраменко в сезоні-2015—2016 став володарем
малого Кришталевого глобуса
з лижної акробатики, однак операція на коліні й наступна реабілітація не дали змоги спортсменові розвинути успіх. Нарешті він
повернувся, а разом із першим
успіхом і надія на вдалий виступ
на наступній Білій Олімпіаді.

На Одещині буде туристичний маршрут
для активних
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
НАМІРИ. Наступного року в
Одеській області може з’явитися
новий туристичний маршрут
«Подорожуй активно Південною
Пальмірою», довжина якого становитиме 295,12 км.
Як повідомляє Укрінформ
з посиланням на прес-службу
Одеської ОДА, новинка стане частиною пілотного проекту розвитку активного туризму

в Україні. Зокрема, передбачено створення окремого великого туристичного маршруту, який
має зв’язати три південні області
України: Одеську, Миколаївську
та Херсонську.
Туристичний маршрут «Південна Пальміра» міститиме понад 16 туристичних об’єктів.
Розпочинатиметься він з фортеці «Ізмаїл», на території якої
розміщується значна кількість
пам’яток національного значення, об’єкти релігійного туризму,

великий дендрологічний парк.
Серед туристичних об’єктів
маршруту — Вилкове, протяжність каналів в якому становить
72 км. Також туристи зможуть
відвідати Аккерманську фортецю, Національний природний
парк «Тузлівські лимани», відомі
одеські катакомби й інші визначні пам’ятки архітектури.
Крім цього, до переліку
об’єктів включено розважальні й спортивні комплекси: аквапарк, дайвінг-центр, іподром

та кінно-спортивний клуб, вейтпарк і клуб для альпіністів.
Передбачається, що проект
«Подорожуй активно Південною
Пальмірою» отримає повне маркуванння відповідно до українського законодавства. Зокрема,
має бути встановлено 37 вказівних туристичних знаків, 21 інформаційний туристичний знак і
по одному туристичному знакові на початку й наприкінці шляху (м. Ізмаїл, фортеця «Ізмаїл»
та с. Калинівка).

Фото з сайту zoda.gov.ua

Дослідники допомагають
увічнювати героїчні події
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ДО ВИТОКІВ. З нагоди Дня
Гідності та Свободи і сторіччя
Третього Універсалу Центральної Ради на будівлі Оріхівського краєзнавчого музею відбулося відкриття меморіальних дошок, присвячених установленню української влади на Оріхівщині у листопаді 1917 року
та видатному воєначальникові
Української Народної Республіки, просвітянину Василеві Проході. Пам’ять про ці славетні події увічнили завдяки невтомним
дослідникам, почесним громадянам Оріхівського району запорізької області Іванові Панченку та Анатолієві Завгородньому. Вклонитися борцям за
волю прийшли представники
влади, учасники АТО, волонтери, школярі.
Оріхів став одним із небагатьох міст Запорізького краю, де
завдяки єднанню місцевих активістів та українізованих військових частин восени 1917 року
вдалося подолати спротив більшовиків. Велику роль у цьому
зіграв Василь Хомич Прохода
(1891—1971), який народився
на Кубані, а в 1910 році з родиною переїхав до Оріхова, де закінчив реальне училище, вступив до армії, воював на фрон-
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Укргiдрометцентр

У Києві метеорологічна
зима ще не настала
ПРОГНОЗ. Календарна осінь закінчилася, а от метеорологічна зима прийде до столиці, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. За короткостроковими прогнозами Українського гідрометцентру це станеться не раніше кінця першої декади грудня.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на проспекті Науки, середня
температура повітря цьогорічної осені склала +9,4°С, що на 1,4°С вище за кліматичну норму. Із осінніх місяців цьогорічний вересень був
значно теплішими за кліматичну норму — на 2,5°С й у ньому було зафіксовано 7 температурних рекордів. Листопад мав більше відхилення від кліматичної норми, ніж жовтень 1,2°С і 0,3°С відповідно.
Опадів восени у Києві випало 170 мм, що відповідає 128% кліматичної норми. Перевищення відбулось за рахунок жовтня, в якому випало понад дві місячних норми.

Подвижника вшанували
шаховим турніром
Христина ГОРОБЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Про збереження пам’яті активно дбають працівники Оріхівського краєзнавчого музею
тах Першої світової війни. Потрапивши до австрійського полону, Василь започаткував у
таборі для військовополонених
осередок «Просвіти». З вересня
1918 року служив у Сірожупанній дивізії гетьмана Павла Скоропадського, в армії Української
Народної Республіки, бився з
червоними на Поділлі, Волині та
Житомирщині. У 1922 році емігрував до Чехословаччини, де
активно займався дослідницькою та публіцистичною діяльністю. У 1945 році Василя Проходу

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

заарештували радянські спецслужби та відправили до концтаборів. Лише в 1956 році йому
дозволили виїхати до польського Пряшева, а згодом повернутися до родини у США.
Учасників урочистостей привітали вихованці вокальної студії районного будинку культури, а студенти Оріхівського коледжу розгорнули великий Державний прапор України. А заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськіс-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

тю Запорізької ОДА Олександр
Зубченко у своєму виступі наголосив: «Ми відкриваємо перші в області пам’ятні знаки, присвячені Українській революції 1917—1921 років. За радянських часів за одну лише згадку про героїв національно-визвольного руху чекали арешт та
заслання. Нині подвиг цих людей, які до останньої краплі крові боролися за свободу, плекали
українське слово, надихає наших воїнів на Сході на боротьбу
в ім’я сильної квітучої України».

ПАМ’ЯТЬ. Традиційно наприкінці листопада Львівщина приймає
титульний міжнародний фестиваль «Меморіал Василишина». Цьогоріч програма передбачає два колових змагання, у кожному з котрих
десяток учасників поборються за можливість виконання нормативу
міжнародного гросмейстера та міжнародного майстра.
У гросмейстерському турнірі гратимуть міжнародні гросмейстери Назар Фірман, Мілан Пахер та В’ячеслав Захарцов.
Також участь у змаганнях візьмуть дві львівські шахістки — Віта Криворучко та Анастасія Гуцко. Спортсменки вже мають звання гросмейстера серед жінок, однак хочуть позмагатися за виконання чоловічих нормативів. За шахівниці також сядуть досвідчені львівські майстри Володимир Грабінський та Ігор Нестер. Свій досвід вони передаватимуть молодим львів’янам — школярам Данилові Мосесову та
Мар’янові Кириченку.
Головний суддя змагань — міжнародний арбітр ФІДЕ Артем Хрипач (м. Львів), директор турніру — міжнародний гросмейстер Юрій
Вовк (м. Львів). Фестиваль, який триватиме до 7 грудня, присвячено
пам’яті видатного організатора фізкультурно-спортивного руху Львівщини останніх десятиліть минулого століття, майстра спорту з вільної
боротьби Михайла Василишина.
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