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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Рекс ТіллеРсон:
«Росія озброює, керує, 

готує, воює на боці 
антиурядових сил.  

І ми повинні  
чітко розуміти 

джерело цього 
насильства».

Рік засвідчує 
позитивну динаміку 

ПОДАТКИ. За 11 місяців до зведеного бюджету надійшло 
764,5 мільярда гривень, що на 166,2 мільярда, або на 27,8% 
більше, ніж за аналогічний торішній період. За інформацією 
в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Прода-
на, до держбюджету надійшло 592,5 мільярда гривень, місце-
ві бюджети отримали 172 мільярди. Упродовж 2017 року до 
зведеного бюджету спрямовано понад 474,3 мільярда гри-
вень податкових платежів і 291,1 мільярда — митних. Це пе-
ревищує надходження за аналогічний період торік на 87 і 79,1 
мільярда відповідно. Надходження (сальдо) до загального 
фонду держбюджету у січні — листопаді 2017 року станови-
ли 576,7 мільярда, індикативні показники Міністерства фінан-
сів виконано на 101,3%, додатково забезпечено 7,5 мільяр-
да гривень.

Позитивній динаміці сприяли успішний розвиток і впрова-
дження електронних сервісів — реєстру відшкодування ПДВ, 
системи моніторингу оцінки ризиків під час реєстрації подат-
кових накладних, електронний кабінет платника податків та 
заходи з детінізації економіки, повідомляє прес-служба ДФС.

173,5 млрд грн
надійшло за 11 місяців до загального 

фонду місцевих бюджетів. Це 96,7% 
річних планових призначень

Державний секретар США про ключову роль РФ  
у розпалюванні й підтримці конфлікту на Донбасі 
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УкРАїНА і СвіТ 

Нині зусилля правоохоронців 
спрямовані здебільшого 
проти тих, хто споживає 
наркотики, а не проти тих, 
хто їх продає та поширює

ЗАДЗЕРкАЛЛЯ 

Цунамі ненависті залишить нас без майбутнього
ГАСЛО ПОЗА ЧАСОМ. Немає вільної Польщі без вільної України. І навпаки

Оксана КАЛІЩУК, 
доктор історичних наук 
для «Урядового кур’єра»

Ні для кого не  секрет, що не-
бувале загострення у відно-

синах між Польщею та Україною 
спровокувало минуле, радше йо-
го оцінка. Якщо  бути ще точні-

шим, каменем спотикання стала 
Волинська трагедія, чи, як визна-
чає польська сторона, волинська 
різанина.

Навіть побіжного погляду на 
бурхливу дискусію, яка триває 
впродовж останніх десятиліть, до-
сить, щоб виокремити щонаймен-
ше три виміри цього питання, які 

пов’язані між собою: науковий, 
політичний і суспільний.

Час від часу у волинській дискусії 
лунає: віддаймо історію історикам. 
Справді, потреба академічного ви-
вчення українсько-польського про-
тистояння на Волині, Східній Га-
личині, Холмщині, Підляшші в ро-
ки Другої світової війни, усталення 

та інтерпретації фактів очевидна. 
Єдиний шлях наближення позицій 
національних історіографій — діа-
лог професіоналів з обох сторін. Та 
вже на цьому рівні постають про-
блеми. Можемо говорити про недо-
статню кількість вузьких фахівців  
цієї тематики з українського боку 
(їх насправді можна порахувати на 

пальцях однієї руки). Можемо заки-
дати польським колегам інертність 
мислення та прив’язаність до вже 
напрацьованої  концепції. Дале-
ко не завжди праці, присвячені во-
линським подіям, відповідають фа-
ховим вимогам об’єктивності. 
Однак найбільша проблема 
— брак діалогу.

Як правильно мандрувати 
світом? Щоб поїздка за кордон 
залишила приємні спогади, 
варто дотримуватися деяких 
рекомендацій
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НАГАЛЬНО. Без правдивих даних про землю та все, що на ній 
розташоване, децентралізацію та багато інших реформ  
проводитимуть наосліп

Помилки в кадастрі 
провокують дерибан
Помилки в кадастрі 
провокують дерибан
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

Апеляційний суд Миколаївської області викликає 
в судове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2017 
року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Садова, 2-а, позивача Галунова Федора Владисла-
вовича у цивільній справі № 22-ц/784/2324/17 за по-
зовом Голунова Федора Владиславовича до адміні-
страції Заводського району міста Миколаєва про ви-
знання права власності на самочинне будівництво.

У разі неявки позивача, справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Т. В. Серебрякова

Шосткинський міськрайонний суд; Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 
63, м. Шостка, Сумська область, викликає Ковальова 
Дмитра Миколайовича в судове засідання, яке відбу-
деться 13 грудня 2017 року об 11 год. 00 хв. у цивіль-
ній справі за позовом Ковальової Тетяни Вікторівни 
до Ковальова Дмитра Миколайовича, третя особа: 
Ковальов Костянтин Дмитрович про стягнення алі-
ментів на утримання повнолітнього сина, у зв’язку з 
продовженням його навчання.

Суддя А. Р. Курбанова

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Ялпах Володимира Ігоро-
вича, як відповідача в цивільній справі № 328/3051/17 
за позовом Національної академії внутрішніх справ 
до Ялпах Володимира Ігоровича про відшкодування 
витрат, пов’язаних з утриманням у навчальному за-
кладі. Судове засідання відбудеться 15 грудня 2017 
року о 09.00 годині та 16 січня 2018 року о 09.00 год. 
(резервна дата) в приміщенні Токмацького районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 11 
грудня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391 Мангасарова Геннадія Артемо-
вича, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Гірняць-
кий, буд. 15, кв. 17 як відповідача по цивільній справі  
№ 329/1078/17 за позовом Мангасарової Віри Пав-
лівни до Мангасарова Геннадія Артемовича про ро-
зірвання шлюбу.

Суддя В. В. Ломейко

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

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G6297 - F37G6304
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення  

виконання зобов’язань
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

20.12.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/26-vseukr-bank-rozv/28818-asset-sell-id-137493

Томаківський районний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. 
Леніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

15.12.2017 о 09:00 до Самодай Олена Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 53563, Дніпропетровська обл., Томаків-
ський р-н, с. Вищетарасівка, вул. Дніпровська буд. 2) справа № 195/981/17, суддя Кондус Л. А.

12.12.2017 о 10:30 до Волошин Микола Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 53510, Дніпропетровська обл.,  
Томаківський р-н, с. Чумаки, вул. Колгоспна, буд. 122) справа № 195/1336/17, суддя Кондус Л. А.

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 спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Першотравневий районний суд м. Чернівці ви-
кликає Кишлару Діонісія Івановича, 1980 року на-
родження, останнє місце проживання якого відо-
ме за адресою: вул. Гулака-Артемовського, 12/1,  
м. Чернівці як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Кишлару Тетяни Василів-
ни до Кишлару Діонісія Івановича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Справа призначена на 12 годину 00 хвилин 12 
грудня 2017 року у приміщенні Першотравневого ра-
йонного суду, розташованого за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Головна, 105, каб. № 1.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності.

Суддя І. А. Скуляк

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає справу про адміністративне правопорушення  
№ 219/10323/17; № 3/219/3457/2017 у відношенні Піменова 
Андрія Володимировича за ч.1 ст. 164 КУпАП.

Особа, яка притягується до адміністративної відповідаль-
ності, Піменов Андрій Володимирович (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: Луганська область, Антрацитів-
ський район, с. Баштевич, 17) викликається 11 грудня 2017 
року на 09 годину 00 хвилин до Артемівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, каб. 201, для участі в розгляді справи по суті. Особі, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, пропону-
ється надати свої заперечення щодо правопорушення та до-
кази. У випадку неприбуття особа, яка притягується до ад-
міністративної відповідальності повинна повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

Чорнобаївський районний суд Черкаської області 
викликає у судове засідання Товстоп’ята Миколу Іва-
новича, 23 січня 1977 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: вул. Горького, 53, смт Чорно-
бай, Чорнобаївський район, Черкаська обл., як від-
повідача у цивільній справі за позовом уповноваже-
ної особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на здійснення ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славіної 
Марини Анатоліївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2017 ро-
ку о 14.00 год. у залі № 3 Чорнобаївського районного 
суду Черкаської області за адресою: вул. Центральна, 
134, смт Чорнобай, Чорнобаївський район,Черкаська 
обл. Явка відповідача є обов’язковою. У разі непри-
буття відповідача у визначений час у судове засідан-
ня цивільна справа буде розглянута без його участі.

Суддя В. В. Чубай

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в 
Рівненській області здійснюється досудове розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №22017180000000003 
від 24.01.2017 за підозрою громадянина України Козій-
чука Ігоря Миколайовича, 24.08.1984 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Ко-
зійчук Ігор Миколайович, 24.08.1984 року народжен-
ня, останнє місце реєстрації: смт Клесів, вул. Мічуріна, 
3 кв. 29, Сарненського району Рівненської області, ви-
кликається в слідчий відділ УСБУ в Рівненській області,  
м. Рівне, вул. Відінська, 4, до старшого слідчого в ОВС 
Кота О. Д. на 14 год. 00 хв. 12 грудня 2017 року для учас-
ті в проведенні процесуальних дій в кримінальному про-
вадженні  №22017180000000003.

Відповідно до статті 39 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України Дніпропетровський апе-
ляційний адміністративний суд викликає у відкрите 
судове засідання як третю особу: Компанію «ФОР-
ТРЕСС ОФ АНУ ЕССОШИЕЙШН ЛТД.», представника 
третьої особи: Компанії «ФОРТРЕСС ОФ АНУ ЕССО-
ШИЕЙШН ЛТД.» Бородкіна Юрія Михайловича по ад-
міністративній справі за апеляційними скаргами То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Торговий 
дім «Дніпромет», Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Нива-2010», Маловисківської міської ра-
ди на постанову Кіровоградського окружного адміні-
стративного суду від 29 вересня 2017 року у справі  
№ П/811/1296/17 за позовом Трибиненка Мико-
ли Павловича до державного реєстратора Ма-
ловисківської міської ради Руденка Володими-
ра Івановича, Маловисківської міської ради, тре-
ті особи:Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Торговий дім «Дніпромет», Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Нива-2010», Компанія «ФОР-
ТРЕСС ОФ АНУ ЕССОШИЕЙШН ЛТД.», про визнання 
неправомірними дій та скасування реєстраційних за-
писів.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2017 року 
о 10.00 год. у приміщенні Дніпропетровського апеля-
ційного адміністративного суду за адресою: м. Дні-
про, пр. Слобожанський, 29, приміщення № 420, за-
ла судових засідань № 5.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний 
суд повідомляє, що відповідно до ч. 4 ст. 196 КАС 
України неприбуття у судове засідання сторін або ін-
ших осіб, які беруть участь у справі та належним чи-
ном повідомлені про дату, час і місце апеляційного 
розгляду, не перешкоджає судовому розгляду спра-
ви.

Голова суду А. О. Коршун

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Роєнка Романа Васильо-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Роєнко Роман Васильович (зареє-
стрований за адресою: м. Донецьк, вул. Купріна, 50/31) ви-
кликається на 11 грудня 2017 року на 09.00 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя В. В. Мигалевич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом 
ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Шиль-
ко М. М. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач у цивільній справі № 233/4335/17 
Шилько Марина Михайлівна, 20 жовтня 1978 р.н., за-
реєстрована за адресою: м. Макіївка, Донецької облас-
ті, кв-л Гвардійський, 26/8, викликається у судове засі-
дання на 08.15 год. 11 грудня 2017 р. Розгляд зазначе-
ної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№ 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/420/2017 за позовом Пе-
трової Марини Іванівни, Петрова Родіона Миколайовича 
до Петрової Олени Олегівни, Петрової Діани Родіонівни 
про визнання втратившими право користування житло-
вим приміщенням.

Відповідачі по справі Петрова Олена Олегівна, 
04.07.1987 року народження, Петрова Діана Родіонів-
на, 18.06.2006 року народження, які зареєстровані: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 73-142, викли-
каються у судове засідання на 12 грудня 2017 року на 
08 год. 50 хв.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Харченко О. П.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

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

Номер лота: F11GL6710
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними  
договорами.

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

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

03.01.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
28992-asset-sell-id-138081

СПРАВА «Василь Володимирович КРАВЕЦЬ  
проти України та 3 інші заяви» 

(Vasyl Volodymyrovych KRAVETS against Ukraine 
and 3 other applications)

(Заява № 75413/11 та 3 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 19 жовтня 2017 року
Заявники скаржились за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість 
кримінальних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективних 
засобів юридичного захисту.

Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд) отримав декларації 
щодо дружнього врегулювання спорів, відповідно до яких заявники погодились від-
мовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у їх 
заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм відшкодування.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знайшов підстав 
для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за 
доцільне вилучити справи з реєстру.

За цих підстав Суд одноголосно, 
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

СПРАВА «Ігор Леонідович ГИРЯ проти України»  
(Igor Lconidovych GYRYA against Ukraine)

(Заява № 5878/16)

Стислий виклад рішення від 03 жовтня 2017 року
Заявник скаржився за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на відсутність у нього пра-
ва на оскарження рішення суду першої інстанції про притягнення його до адмі-
ністративної відповідальності.

28 травня та 28 вересня 2016 року Європейський суд з прав людини (далі 
– Європейський суд) отримав підписані сторонами декларації щодо дружньо-
го врегулювання спору, відповідно до яких заявник погодився відмовитись від 
будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цій заяві, 
в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити йому відшкодування.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на 
повазі до прав людини. гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не 
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Євро-
пейський суд визнав за доцільне вилучити справу з реєстру.

За цих підстав Суд одноголосно,
«Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Кон-

венції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

СПРАВА «Ірина Георгіївна БУБЕНЕЦЬ  
проти України та 6 інших заяв»  

(Iryna Georgiyivna BUBENETS against Ukraine  
and 6 other applications)

(Заява № 57684/16 та 6 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 19 жовтня 2017 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість ци-
вільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засо-
бу юридичного захисту.

Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд) отримав декларації 
щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились від-
мовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у 
цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм відшкодування.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору грунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знайшов підстав 
для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за 
доцільне вилучити справи з реєстру.

За цих підстав Суд одноголосно,
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

Апеляційний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 00 
хв. 20 грудня 2017 року за адресою: м. Мико-
лаїв, вул. Садова, 2-а, як відповідачів Дзем-
буляк Галину Володимирівну та Осадчу Ірину 
Павлівну у цивільній справі за апеляційною 
скаргою Дзембуляка Володимира Петровича 
на рішення Жовтневого районного суду Ми-
колаївської області від 02 листопада 2017 ро-
ку по цивільній справі за позовом Дзембуля-
ка Володимира Петровича до Дзембуляк Га-
лини Володимирівни, Осадчої Ірини Павлівни 
про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням.

У разі неявки відповідачів, справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя О. О. Ямкова

Іванівський районний суд Одеської обл. 
(адреса суду: 67200, Одеська обл., смт Іванівка, 
вул. Леніна, 81-а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 12.12.2017 о 09:30 до Поливець Максим Оле-
гович (останнє відоме місце реєстрації: 67224, 
Одеська обл., Іванівський р-н, с. Великий Буя-
лик (Благоєве), вул. Леніна, буд. 326) справа  
№ 499/573/17-ц, суддя Погорєлов І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Пологівський районний суд Запорізь-
кої обл. (адреса суду: 70600, Запорізька обл., 
м. Пологи, вул. Єдності, 28) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 12.12.2017 о 08:00 до Бір-
кіна Ольга Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 70600, Запорізька обл., 
м. Пологи, вул. Ломоносова, буд. 75) справа  
№ 324/1494/17, суддя Кацаренко І. О.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаїв-
ської області викликає в судове засідання на 13 
год. 30 хв. 12 грудня 2017 року як відповідача: 
Константинова Андрія Володимировича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Кібрика, 14, кв. 3,  
м. Вознесенськ, Миколаївської області) в спра-
ві за позовом Головного управління Пенсійного 
фонду України в Миколаївській області до Кон-
стантинова Андрія Володимировича про стяг-
нення надмірно виплачених коштів.

Засідання відбудеться в приміщенні Воз-
несенського міськ районного суду за адресою:  
м. Вознесенськ, Миколаївської області, вул. Кі-
брика, 11, каб. № 14.

В разі неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута без його участі на під-
ставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Орджонікідзевський районний суд міс-
та Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Пе-
ремоги, 6) розглядає цивільну справу за 
позовом уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на лік-
відацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Живолуп 
Руслана Васильовича, Ткачука Сергія 
Павловича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач у справі Живолуп Руслан 
Васильович викликається на 12 груд-
ня 2017 року об 11.00 год. до Орджоні-
кідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області для участі у роз-
гляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.



8 грудня 2017 року, п’ятниця, № 232 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

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

Сватівський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92600, Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50 років Перемоги, 34) повідомляє  про 
те, що по цивільнійсправі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

25.04.2017 до Левін Олег Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 94407, Луганська обл., м. Сорокине (Краснодон), вул.Першо-
кінна буд. 39. кв. 3) справа № 426/2462/17, суддя Попова О. М.

29.05.2017 до Купавцев Олексій Вікторович (останнє відоме місце 
реєстрації: 91055, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 
буд.21, кв. 8) справа № 426/3241/17, суддя Попова О. М.

04.07.2017 до Горохова Оксана Олегівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул.Московська, буд. 1,  
кв. 160) справа № 426/3206/17, суддя Попова О. М.

30.08.2017 до Косова Галина Павлівна (останнє відоме місце реє-
страції: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, вул.Червонопартизанська, 
буд.11) справа № 426/3184/17, суддя Попова О. М.

30.08.2017 до Скляр Олександр Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул.Артема, буд. 8, 
кв. 81) справа № 426/7638/17, суддя Попова О. М.

30.08.2017 до Петрачков Дмитро Вікторович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94433, Луганська обл., Краснодонська міська рада,  
м. Енгельсове, вул. Куйбишева, буд. 19. кв. 1) справа № 426/4863/16-ц,  
суддя Попова О. М.

30.08.2017 до Лі В’ячеслав Федорович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Веденина, буд. 72) 
справа № 426/3233/17, суддя Попова О. М.

30.08.2017 до Бондаренко Володимир Ігорович (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Шевченка,  
буд. 60, кв. 6) справа № 426/4999/17, суддя Попова О. М.

28.09.2017 до Шакун Сергій Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91016, Луганська обл., м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, буд. 7,  
кв. 95) справа № 426/7773/17, суддя Половинка В. О.

25.10.2017 до Кузнецов Олег Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 91022, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 51, 
кв. 43) справа № 426/11136/17, суддя Осіпенко Л. М.

15.12.2016 до Ларшина Наталія Іванівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94415, Луганська обл., Краснодонська міська рада, м. Моло-
догвардійськ, вул. Земнухова, буд. 8, кв. 38) справа № 426/8037/16-ц, 
суддя Попова О. М.

15.12.2016 до Лахно (Єрєшкова) Надія Георгіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, 10 квартал, 1 лі-
нія, буд. 6а) справа № 426/8136/16-ц, суддя Попова О. М.

15.12.2016 до Толмачова Оксана Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Краснодон, вул.Чкалова, 
буд. 4, кв. 91) справа № 426/8412/16-ц, суддя Попова О. М.

15.12.2016 до Алампієва Олександра Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв-л Шев-
ченка, буд. 39, кв. 35) справа № 426/7078/15-ц, суддя Попова О. М.

15.12.2016 до Нікольська Анастасія Борисівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Лютікова, буд. 
28, кв. 52) справа № 426/8306/16-ц, суддя Попова О. М.

11.01.2017 до Лазор Ігор Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Звейнека, буд. 138в, 
кв. 25) справа № 426/7149/15-ц, суддя Осіпенко Л. М.

16.12.2016 до Головченко Олександр Миколайович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 94400, Луганська обл., Краснодонський р-н.,  
с. Комісарівка, пров. Польовий, буд. 3, кв. 2) справа № 426/991/16-ц,  
суддя Осіпенко Л. М.

 12.01.2017 до Петрушевська Ірина Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 91038, Луганська обл., м. Луганськ, с. Промжитбуд, 
буд. 6, кв. 8) справа № 426/5295/15-ц, суддя Осіпенко Л. М.

16.01.2017 до Росліков Віктор Сергійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94473, Луганська обл., Краснодонський р-н, смт Сімейкине, 
вул. Почитова, буд. 30) справа № 426/5932/15-ц, суддя Попова О. М.

17.01.2017 до Воронін Степан Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Сорокине (Краснодон), вул. Петра 
Кочова, буд. 8, кв. 21) справа № 426/8155/16-ц, суддя Половинка В. О.

17.01.2017 до Єршов Юрій Євгенович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Суходільськ, 
вул. Бородіна, буд. 29, кв. 42) справа № 426/8131/16-ц, суддя  
Осіпенко Л. М.

17.01.2017 до Блащикова Світлана Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 91001, Луганська обл., м. Луганськ, м-ко Пархомен-
ка,  буд. 30, кв. 162) справа № 426/8137/16-ц, суддя Половинка В. О.

17.01.2017 до Гончаренко Тетяна Миколаївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94415, Луганська обл., Краснодонська міська рада,  

м. Молодогвардійськ, вул. Кошевого, буд. 58, кв. 37) справа  
№ 426/8033/16-ц, суддя Половинка В. О.

17.01.2017 до Литовченко Дмитро Олегович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94455, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Новосвітлів-
ка, вул. Леніна, буд. 54) справа № 426/8301/16-ц, суддя Половинка В. О.

17.01.2017 до Кикоть Максим Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94415, Луганська обл., м. Краснодон, м. Молодогвар-
дійськ, кв. Кошевого, буд. 30, кв. 19) справа № 426/8046/16-ц, суддя  
Половинка В. О.

17.01.2017 до Чипегіна Людмила Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Крансодон, вул. Жданова 
буд. 3) справа № 426/8055/16-ц, суддя Половинка В. О.

25.01.2017 до Богданова Ганна Олегівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Луганської Правди, 
буд. 131а) справа № 426/8409/16-ц, суддя Половинка В. О.

25.01.2017 до Ващенко Наталія Сергіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94421, Луганська обл., Сорокинський (Краснодонський)р-н,  
м. Суходільськ, вул. Леніна, буд. 12, кв. 2) справа № 426/8406/16-ц, 
суддя Половинка В. О.

25.01.2017 до Клименко Віктор Петрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94420, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Сухо-
дільськ, вул. Камарова, буд. 23, кв. 57) справа № 426/8490/16-ц, суддя  
Половинка В. О.

25.01.2017 до Суров Сергій Андрійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91048, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Володарського,  
буд. 98) справа № 426/2280/16-ц, суддя Осіпенко Л. М.

25.01.2017 до Гузенко Ганна Стефанівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91022, Луганська обл., м. Луганськ, вул.Радянська, буд. 35,  
кв. 32) справа № 426/8411/16-ц, суддя Половинка В. О.

13.02.2017 до Войциховська Людмила Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Воровсько-
го, буд. 7) справа № 426/6071/16-ц, суддя Осіпенко Л. М.

03.03.2017 до Лопаткіна Наталія Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, пров 5-й Слов’янський, 
буд. 193) справа № 426/6076/15-ц, суддя Осіпенко Л. М.

09.03.2017 до Бондаренко ОлександрГеннадійович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 94418, Луганська обл., м. Молодогвардійськ,  
вул.Осьмухіна, буд. 2, кв. 32) справа № 426/982/16-ц, суддя  
Половинка В. О.

 09.03.2017 до Смирнов Олександр Сергійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94415, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал  
Кошового, буд. 17, кв. 73) справа № 180/1836/15-ц, суддя  
Половинка В. О.

09.03.2017 до Гончаров Микола Васильович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Краснодон, 1-ий пер. Донецький, 
буд. 6, кв. 2) справа № 426/5550/15-ц, суддя Половинка В. О.

17.03.2017 до Кривошлик Олексій Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Шевченка, 
буд.41, кв. 104) справа № 426/8020/16-ц, суддя Половинка В. О.

21.03.2017 до Запорожан Олександр Олександрович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Чка-
лова, буд. 4, кв. 114) справа № 426/8213/16-ц, суддя Половинка В. О.

21.03.2017 до Федорова Тетяна Василівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 1/2,  
кв. 4) справа № 426/8056/16-ц, суддя Половинка В. О.

 23.03.2017 до Шевляков Олег Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 4, кв. 
26) справа № 426/2474/17, суддя Река А. С.

21.03.2017 до Ігнатова Марія Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Суходільськ, 
вул. Леніна, буд. 30, кв. 16) справа № 426/1607/17, суддя Река А. С.

21.03.2017 до Сіробаба Денис Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, пр. Якубовського, 
буд. 71) справа № 426/8149/16-ц, суддя Половинка В. О.

21.03.2017 до Прасолова Наталія Юріївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Чкалова, буд. 2,  
кв. 121) справа № 426/8244/16-ц, суддя Половинка В. О.

23.03.2017 до Толмачова Людмила Георгіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94415, Луганська обл., м. Сорокине (Краснодон),  
вул. Свердлова, буд. 4, кв. 25) справа № 426/8135/16-ц, суддя  
Половинка В. О.

21.03.2017 до Суслін Сергій Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94400, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Новоолек-
сандрівка, вул. Братів Заходяченко, буд. 61) справа № 426/8228/16-ц, 
суддя Половинка В. О.

03.04.2017 до Агібалова Наталія Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, містечко Пархоменко, 
буд. 33, кв. 14) справа № 426/3226/17, суддя Река А. С.

03.04.2017 до Чубейко Вікторія Олександрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94401, Луганська обл., м. Сорокине (Краснодон), вул. 
Першокінна, буд. 15, кв. 10) справа № 426/3224/17, суддя Река А. С.

03.04.2017 до Половинка Іван Володимирович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Литвинова,  
буд. 28а) справа № 426/3183/17, суддя Река А. С.

12.04.2017 до Боєв Сергій Євгенович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Артєльная, буд. 85) справа 
№ 426/2492/17, суддя Осіпенко Л. М.

13.04.2017 до Гецко Інесса Ігорівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Червонопартизанська, 
буд. 11) справа № 426/2483/17, суддя Река А. С.

21.07.2015 до Бондар Олена Григорівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Артема, буд. 9,  
кв. 23) справа № 426/3265/15, суддя Гашинська О. А.

03.11.2015 до Струтінський Сергій Анатолійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94480, Луганська обл., Краснодонський р-н, смт 
Великий Лог, вул. Леніна, буд. 56) справа № 426/1091/15-ц, суддя  
Гашинський М. А.

04.11.2015 до Самохіна Валентина Михайлівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94420, Луганська обл., Краснодонський р-н., м. Су-
ходільськ, вул. С, Разіна, буд. 55-а, кв. 3) справа № 426/3348/15-ц,  
суддя Гашинський М. А.

28.11.2016 до Шляпцев Сергій Анатолійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Тітова, буд. 11,  
кв. 19) справа № 426/8064/16-ц, суддя Река А. С.

 28.11.2016 до Стужук Валентина Сергіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Новоганнівка, 
вул. Партизанська, буд. 14) справа № 426/8017/16-ц, суддя Река А. С.

30.11.2016 до Безсонов Сергій Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94416, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Мо-
лодогвардійськ, вул. Молодогвардійська, буд. 22, кв. 4) справа  
№ 426/5563/15-ц, суддя Попова О. М.

30.11.2016 до Скляр Олександр Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Артема, буд. 
8, кв. 81) справа № 426/8506/16-ц, суддя Река А. С.

30.11.2016 до Філіпенко Анатолій Анатолійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Леніна, 
буд. 15, кв. 33) справа № 426/8517/16-ц, суддя Река А. С.

01.12.2016 до Пугач Сергій Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94404, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Ізвесткова, буд.  3) 
справа № 426/988/16-ц, суддя Попова О. М.

01.12.2016 до Корнієнко Ольга Іванівна (останнє відоме місце реє-
страції: 94457, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Хрящувате, вул.
Північна, буд. 10) справа № 426/8511/16-ц, суддя Попова О. М.

01.12.2016 до Максимова Тетяна Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94421, Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Станіс-
лавського, буд. 9, кв. 11) справа № 426/8519/16-ц, суддя Попова О. М.

01.12.2016 до Покришка Анжеліка Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Шевченка, 
буд. 4, кв. 109) справа № 426/2478/16-ц, суддя Попова О. М.

01.12.2016 до Олійник Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 60,  
кв. 75) справа № 426/8504/16-ц, суддя Попова О. М.

02.12.2016 до Микитюк Ольга Павлівна (останнє відоме місце реє-
страції: 94486, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Власівка, вул.
Молодіжна, буд. 4) справа № 426/7072/15-ц, суддя Осіпенко Л. М.

15.12.2016 до Тихонов Віктор Олександрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94407, Луганська обл., м. Краснодон, 11-й Квартал, буд. 
45) справа № 426/8138/16-ц, суддя Попова О. М.

15.12.2016 до Стьопкін Євген Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Поповка, пров. 
Ріяний, буд. 1) справа № 426/8130/16-ц, суддя Попова О. М.

Було ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена повніс-
тю 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.

Лохвицький районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37200, Полтавська обл., м. Лохвиця, пров. 
Перемоги, 8) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

12.12.2017 о 09:40 до Денщик Аліна Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 37233, Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, с. Піски) справа  
№ 538/1110/17, суддя Бондарь В. А.

12.12.2017 о 09:30 до Гром Петро Семенович 
(останнє відоме місце реєстрації: 38333, Полтавська 
обл., Великобагачанський р-н, с. Радивонівка) спра-
ва № 538/246/17, суддя Бондарь В. А.

14.12.2017 о 10:00 до Тарасенко Олександр Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 36000,  
Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Токарі, вул. 
Радянська, буд. 9) справа № 538/1576/16-ц, суддя  
Алтухова О. Ю.

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

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

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з реалізації масла моторного.

Аукціон відбудеться 29 грудня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Холоди-
ло О.В. (235-60-87).

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

www.gosrezerv.gov.ua.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає судове доручення суду Октябрьського району міста Мо-
гилева Республіки Білорусь про вручення документів та про-
ведення окремих процесуальних дій стосовно Маркіна Сер-
гія Івановича по справі: № 2/219/11577/17 – Хаско Оксани Ва-
леріївни до Маркіна Сергія Івановича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Маркін Сергій Іванович, який за-
реєстрований та проживає за адресою: Донецька область,  
м. Юнокоммунарськ, вул. Ілліча, буд. 14/16, кв. 5 виклика-
ється у судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв.

У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити 
суд про причину неявки.

Судді Любчик О. В.

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Глєбова Андрія Вікторовича як відповіда-
ча у судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовом ПАТ «Кредобанк» до Глєбова Андрія Ві-
кторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 12 грудня 2017 ро-
ку о 10 год. 30 хв. (резервна дата судового засідан-
ня 21 грудня 2017 року о 08 год. 30 хв.) в приміщен-
ні Новопсковського районного суду 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 О. С. Стеценко

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391 Ізю-
мець Тетяну Миколаївну та Ізюмець Олексія Геннадійо-
вича про позбавлення батьківських прав як відповідачів 
по цивільній справі № 329/184/17 за позовом Дружків-
ського дитячого будинку-інтернату в інтересах неповно-
літнього Ізюмця Дмитра Олексійовича до Ізюмець Тетя-
ни Миколаївни та Ізюмець Олексія Геннадійовича, тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Дружківської міської 
ради про позбавлення батьківських прав.

Суддя В. В. Ломейко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Сарапову Катерину Арсентіївну 
(останнє відоме місце реєстрації: 93400, Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1/69) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/12323/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Сарапової Катерини Арсентіївни про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 11.12.2017 року о 16 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. 
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Т. С. Журавель

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Приморський район-
ний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засі-
дання як відповідача Требухову Олену Михайлівну по цивільній 
справі № 522\17537-ц за позовною заявою Хаймовича Юлія Ана-
толійовича до Єрьоменка Анатолія Андрійовича, Єрьоменко Оле-
ни Анатоліївни, Требухової Олени Михайлівни, Требухова Сергія 
Миколайовича, Требухової Наталії Миколаївни, третя особа: Де-
партамент архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області 
про приведення приміщень комунальної квартири у попередній 
стан та усунення перешкод у користуванні спільними приміщен-
нями комунальної квартири.

Судове засідання відбудеться 12.12.2017 року о 10 год. 00 хв. 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи справа 
буде розглянута за його відсутності.

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55400, Миколаївська 
обл., смт Братське, вул. Вороніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
12.12.2017 о 15:40 до Морару Михайло Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
55400, Миколаївська обл., Братський р-н, с. Антонове, вул. Садова, буд. 14) спра-
ва № 471/814/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Лисянський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19300, Черкаська обл., 
смт Лисянка, вул. Кірова, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 12.12.2017  
о 13:30 до Кирій Юрій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 19300,  
Черкаська обл., смт Лисянка, вул.Ударна, буд. 51) справа № 700/775/17, суддя  
Добриднюк Н. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Київський районний суд м. Одеси викликає у судове засідання як від-
повідача Кучера Дмитра Павловича у цивільній справі за позовною за-
явою Бурди Тараса Тарасовича до Кучера Дмитра Павловича про стяг-
нення заборгованості за розпискою.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2017 року о 10 год. 50 хв. в 
приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Варненська, 3б, зал № 206.

У разі вашої неявки справа може бути розглянута за вашою відсут-
ностю.

Суддя Пучкова І. М.
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ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних 

умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієн-
тів АТ «УкрСиббанк», а саме зміни вносяться:

І. Розділ  «Терміни, що використовуються в Правилах» 
- ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-

КІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» 
№133 від 27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями, та

- ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА-
ХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧ-
НИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції газеті «Уря-
довий кур’єр» №105 від 08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та допо-
вненнями,

- ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ-
ЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРА-
ХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РА-
ХУНКІВ, опублікованих в новій редакції газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 
08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

доповнити наступними термінами: 
«аутентифікаційні дані» – пароль Клієнта для авторизації в Мобільному 

додатку (включаючи, але не обмежуючись біометричними даними (авто-
ризація за відбитком пальця), встановленому відповідно до умов/правил/
оферти Провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для 
доступу в Мобільний додаток;

«Віртуальна картка» – електронне представлення платіжної картки у Мо-
більному додатку, за допомогою якого можна здійснювати платежі; 

«Мобільний додаток» – програмне забезпечення, встановлене в тому 
числі на Мобільний пристрій, виняткові права на яке належать Провайде-
ру, що дозволяє створювати Віртуальну картку та здійснювати платежі за 
її допомогою; 

«Мобільний пристрій» – мобільний персональний комп’ютер, планшет, 
мобільний телефон з підтримкою функцій мобільного телефону і функцій 
розміщення Мобільного додатку та який має можливість виходу в мере-
жу Інтернет;

«Провайдер» – компанія, яка є власником Мобільного додатку – компанія 
Google Ireland Limited, головний, офіс якої знаходиться за наступною адре-
сою: Гордон Хаус, Берроу Стріт, Дублін 4, Ірландія (Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland), що є постачальником Сервісу Android Pay.

ІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» 
№133 від 27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями, 

1. Розділ 1 доповнити пунктом 1.8 (з підпунктами 1.8.1 – 1.8.10) у на-
ступній редакції:

«1.8. Здійснення платежів за допомогою Мобільного додатку.
1.8.1. Мобільний додаток дозволяє створювати Віртуальну картку на Мо-

більному пристрої Клієнта. За допомогою Віртуальної картки можна здій-
снювати такі операції:

- оплата товарів, робіт, послуг у торгівельних мережах, магазинах та ін-
ших торгових точках, в яких встановлено платіжні термінали, що підтриму-
ють функцію безконтактних платежів;

- оплата товарів, робіт, послуг в мережі Інтренет за умови, що відповід-
ний торговець підтримує функцію оплати за допомогою Мобільного додат-
ку.

1.8.2. Для здійснення платежів за допомогою Мобільного додатку, Клієнт 
має встановити відповідний Мобільний додаток на своєму Мобільному при-
строї. Після чого Клієнт створює Віртуальну картку на Мобільному пристрої, 
вводячи відповідні реквізити своєї Картки, та активує її за допомогою коду 
активації, який Клієнт отримує інформаційним повідомленням, або за допо-
могою дзвінка до StarContact.

1.8.3. Платіжні операції за допомогою Мобільного додатку здійснюють-
ся наступним чином:

У разі здійснення оплати товарів, робіт, послуг в торгівельних мережах, 
магазинах та інших торгових точках - Клієнт обирає відповідну Віртуаль-
ну картку в Мобільному додатку і, розмістивши Мобільний пристрій поруч 
з безконтактним платіжним терміналом в пункті продажу, ініціює платіж-
ну операцію та підтверджує її шляхом введення аутентифікаційних даних 
(за необхідності),

У разі здійснення оплати в мережі Інтернет (за умови, що торговцем під-
ключена функція оплати за допомогою Мобільного додатку) – Клієнт оби-
рає опцію оплати за допомогою Мобільного додатку та підтверджує оплату 
шляхом введення аутентифікаційних даних (за необхідності).

Сторони домовились, що введення аутентифікаційних даних прирівню-
ється до електронного підпису Клієнта.

1.8.4. За допомогою Мобільного додатку Клієнт може отримувати до-
даткові сервіси (якщо у Мобільному додатку реалізовані відповідні технічні 
можливості та функції) зокрема:

- перегляд інформації про платежі, здійснені за допомогою Мобільно-
го додатку;

- перегляд інформації про статус Картки.
1.8.5. Встановлюючи Мобільний додаток на своєму Мобільному пристрої 

та користуючись ним, Клієнт вступає в правовідносини з Провайдером та 
погоджується з умовами користування Мобільним додатком та здійснен-
ня платежів за його допомогою, що викладені в цих Правилах та відповід-
них умовах/правилах/оферті Провайдера, та зобов’язується дотримуватись 
цих умов.

1.8.6. Клієнт зобов’язується зберігати аутентифікаційні дані, Мобільний 
пристрій у такий спосіб, щоб унеможливити несанкціонований доступ тре-
тіх осіб, в тому числі унеможливити використання Віртуальної картки у разі 
передачі або продажу Мобільного пристрою іншим особам.

У разі втрати, компрометації або підозри компрометації аутентифікацій-
них даних та/або даних Картки або Віртуальної картки та/або Мобільного 
пристрою, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Банк шляхом те-
лефонного дзвінка до StarContact.

У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Клієнтом Бан-
ку про вище зазначене Банк не несе відповідальності за можливі збитки Клі-
єнта.

1.8.7. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від використання 
Віртуальної картки, видаливши її  з Мобільного додатку.

1.8.8. Банк має право:
- відмовити Клієнту в створенні Віртуальної картки для використання в 

Мобільному додатку; та/або 
- припинити надавати послуги через Мобільний додаток з будь-яким 

Провайдером, та/або 
- блокувати дію Віртуальної картки або можливість її використання в Мо-

більному додатку. 
1.8.9. Банк зобов’язаний забезпечити інформаційну підтримку Клієнта з 

питань використання Віртуальної картки через StarContact.
1.8.10. Банк не несе відповідальності:
-  за безпеку, точність, законність, придатність та інші аспекти змісту, 

або функціонування продуктів (в тому числі Мобільного додатку) або по-
слуг Провайдера, або третьої особи,

- а також не надає підтримку або сприяння щодо будь-якого апаратного 
або програмного забезпечення Провайдера або третіх осіб та його/їх  про-
дуктів або послуг (включаючи Мобільний додаток або Мобільні пристрої). У 
разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв’язку з використанням 

продуктів або послуг Провайдера або третіх осіб, Клієнт повинен звертати-
ся безпосередньо до Провайдера або третіх осіб,

- не несе відповідальності щодо використання Провайдером або треті-
ми особами даних та інформації про Клієнта, які були зібрані Провайдером 
або третіми особами. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає Про-
вайдер або треті особи при використанні Клієнтом Мобільного додатку або 
Віртуальної карти, регулюється умовами/правилами/офертою Провайдера 
або третіх осіб, але не регулюється цими Правилами або Договором між 
Банком та Клієнтом».

2. Абз. 8 пункту 10.2 Правил викласти в наступній редакції:
«-необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 

функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послу-
гами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення 
заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Позичальника, прове-
дення акцій, та/або розіграшів, та/або програм лояльності, та/або Провай-
дерам тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) 
та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або 
послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підста-
ві отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані 
на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпе-
чення виконання зобов’язань за Договором».

ІІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО 
РОЗРАХУНКОВО–КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції газе-
ті «Урядовий кур’єр» №105 від 08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та 
доповненнями, 

1. Розділ 2 доповнити пунктом  2.9 (з підпунктами 2.9.1 – 2.9.10) в на-
ступній редакції: 

«2.9. Здійснення платежів за допомогою Мобільного додатку.
2.9.1. Мобільний додаток дозволяє створювати Віртуальну картку на Мо-

більному пристрої Клієнта. За допомогою Віртуальної картки можна здій-
снювати такі операції:

- оплата товарів, робіт, послуг у торгівельних мережах, магазинах та ін-
ших торгових точках, в яких встановлено платіжні термінали, що підтриму-
ють функцію безконтактних платежів;

- оплата товарів, робіт, послуг в мережі Інтренет за умови, що відповід-
ний торговець підтримує функцію оплати за допомогою Мобільного додат-
ку.

2.9.2. Для здійснення платежів за допомогою Мобільного додатку, Клієнт 
має встановити відповідний Мобільний додаток на своєму Мобільному при-
строї. Після чого Клієнт створює Віртуальну картку на Мобільному пристрої, 
вводячи відповідні реквізити своєї Картки, та активує її за допомогою коду 
активації, який Клієнт отримує інформаційним повідомленням, або за допо-
могою дзвінка до StarContact.

2.9.3. Платіжні операції за допомогою Мобільного додатку здійснюють-
ся наступним чином:

- У разі здійснення оплати товарів, робіт, послуг в торгівельних мере-
жах, магазинах та інших торгових точках - Клієнт обирає відповідну Вірту-
альну картку в Мобільному додатку і, розмістивши Мобільний пристрій по-
руч з безконтактним платіжним терміналом в пункті продажу, ініціює пла-
тіжну операцію та підтверджує її шляхом введення аутентифікаційних да-
них (за необхідності),

- У разі здійснення оплати в мережі Інтернет (за умови, що торговцем під-
ключена функція оплати за допомогою Мобільного додатку) – Клієнт оби-
рає опцію оплати за допомогою Мобільного додатку та підтверджує оплату 
шляхом введення аутентифікаційних даних (за необхідності).

Сторони домовились, що введення аутентифікаційних даних прирівню-
ється до електронного підпису Клієнта.

2.9.4. За допомогою Мобільного додатку Клієнт може отримувати до-
даткові сервіси (якщо у Мобільному додатку реалізовані відповідні технічні 
можливості та функції) зокрема:

- перегляд інформації про платежі, здійснені за допомогою Мобільно-
го додатку;

- перегляд інформації про статус Картки.
2.9.5. Встановлюючи Мобільний додаток на своєму Мобільному пристрої 

та користуючись ним, Клієнт вступає в правовідносини з Провайдером та 
погоджується з умовами користування Мобільним додатком та здійснен-
ня платежів за його допомогою, що викладені в цих Правилах та відповід-
них умовах/правилах/оферті Провайдера, та зобов’язується дотримуватись 
цих умов.

2.9.6. Клієнт зобов’язується зберігати аутентифікаційні дані, Мобільний 
пристрій у такий спосіб, щоб унеможливити несанкціонований доступ тре-
тіх осіб, в тому числі унеможливити використання Віртуальної картки у разі 
передачі або продажу Мобільного пристрою іншим особам.

У разі втрати, компрометації або підозри компрометації аутентифікацій-
них даних та/або даних Картки або Віртуальної картки та/або Мобільного 
пристрою, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Банк шляхом те-
лефонного дзвінка до StarContact.

У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Клієнтом Бан-
ку про вище зазначене Банк не несе відповідальності за можливі збитки Клі-
єнта.

2.9.7. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від використання 
Віртуальної картки, видаливши її  з Мобільного додатку.

2.9.8. Банк має право:
- відмовити Клієнту в створенні Віртуальної картки для використання в 

Мобільному додатку; та/або 
- припинити надавати послуги через Мобільний додаток з будь-яким 

Провайдером, та/або 
- блокувати дію Віртуальної картки або можливість її використання в Мо-

більному додатку. 
2.9.9. Банк зобов’язаний забезпечити інформаційну підтримку Клієнта з 

питань використання Віртуальної картки через StarContact.
2.9.10. Банк не несе відповідальності:
-  за безпеку, точність, законність, придатність та інші аспекти змісту, 

або функціонування продуктів (в тому числі Мобільного додатку) або по-
слуг Провайдера, або третьої особи,

- а також не надає підтримку або сприяння щодо будь-якого апаратного 
або програмного забезпечення Провайдера або третіх осіб та його/їх  про-
дуктів або послуг (включаючи Мобільний додаток або Мобільні пристрої). У 
разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв’язку з використанням 
продуктів або послуг Провайдера або третіх осіб, Клієнт повинен звертати-
ся безпосередньо до Провайдера або третіх осіб,

- не несе відповідальності щодо використання Провайдером або треті-
ми особами даних та інформації про Клієнта, які були зібрані Провайдером 
або третіми особами. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає Про-
вайдер або треті особи при використанні Клієнтом Мобільного додатку або 
Віртуальної карти, регулюється умовами/правилами/офертою Провайдера 
або третіх осіб, але не регулюється цими Правилами або Договором між 
Банком та Клієнтом».

2. Пункт 2.9 відповідно вважати пунктом 2.10 із зміною нумерації за тек-
стом Правил. 

3. Абз. 7 пункту 9.1 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 

функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послу-
гами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведен-
ня заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, проведен-
ня акцій, та/або розіграшів, та/або програм лояльності, та/або Провайдерам 

тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Бан-
ком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послу-
ги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отри-
маних банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на ви-
конання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення 
виконання зобов’язань за Договором».

ІV. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПО-
ЗИЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗ-
РАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РА-
ХУНКІВ, опублікованих в новій редакції газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 
08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Абзац 7 п. 9.5 Розділу І викласти в наступній редакції: 
«-необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 

функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послу-
гами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення 
заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Позичальника, прове-
дення акцій, та/або розіграшів, та/або програм лояльності, та/або Провай-
дерам тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) 
та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або 
послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підста-
ві отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані 
на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпе-
чення виконання зобов’язань за Договором»;

2. Главу 7 Розділу ІІ Правил доповнити пунктом 7.4 в наступній редакції: 
«7.4. Здійснення платежів за допомогою Мобільного додатку.
7.4.1. Мобільний додаток дозволяє створювати Віртуальну картку на Мо-

більному пристрої Клієнта. За допомогою Віртуальної картки можна здій-
снювати такі операції:

- оплата товарів, робіт, послуг у торгівельних мережах, магазинах та ін-
ших торгових точках, в яких встановлено платіжні термінали, що підтриму-
ють функцію безконтактних платежів;

- оплата товарів, робіт, послуг в мережі Інтренет за умови, що відповід-
ний торговець підтримує функцію оплати за допомогою Мобільного додат-
ку.

7.4.2. Для здійснення платежів за допомогою Мобільного додатку, Клієнт 
має встановити відповідний Мобільний додаток на своєму Мобільному при-
строї. Після чого Клієнт створює Віртуальну картку на Мобільному пристрої, 
вводячи відповідні реквізити своєї Картки, та активує її за допомогою коду 
активації, який Клієнт отримує інформаційним повідомленням, або за допо-
могою дзвінка до StarContact.

7.4.3. Платіжні операції за допомогою Мобільного додатку здійснюють-
ся наступним чином:

- У разі здійснення оплати товарів, робіт, послуг в торгівельних мере-
жах, магазинах та інших торгових точках - Клієнт обирає відповідну Вірту-
альну картку в Мобільному додатку і, розмістивши Мобільний пристрій по-
руч з безконтактним платіжним терміналом в пункті продажу, ініціює пла-
тіжну операцію та підтверджує її шляхом введення аутентифікаційних да-
них (за необхідності),

- У разі здійснення оплати в мережі Інтернет (за умови, що торговцем під-
ключена функція оплати за допомогою Мобільного додатку) – Клієнт оби-
рає опцію оплати за допомогою Мобільного додатку та підтверджує оплату 
шляхом введення аутентифікаційних даних (за необхідності).

Сторони домовились, що введення аутентифікаційних даних прирівню-
ється до електронного підпису Клієнта.

7.4.4. За допомогою Мобільного додатку Клієнт може отримувати до-
даткові сервіси (якщо у Мобільному додатку реалізовані відповідні технічні 
можливості та функції) зокрема:

- перегляд інформації про платежі, здійснені за допомогою Мобільно-
го додатку;

- перегляд інформації про статус Картки.
7.4.5. Встановлюючи Мобільний додаток на своєму Мобільному пристрої 

та користуючись ним, Клієнт вступає в правовідносини з Провайдером та 
погоджується з умовами користування Мобільним додатком та здійснен-
ня платежів за його допомогою, що викладені в цих Правилах та відповід-
них умовах/правилах/оферті Провайдера, та зобов’язується дотримуватись 
цих умов.

7.4.6. Клієнт зобов’язується зберігати аутентифікаційні дані, Мобільний 
пристрій у такий спосіб, щоб унеможливити несанкціонований доступ тре-
тіх осіб, в тому числі унеможливити використання Віртуальної картки у разі 
передачі або продажу Мобільного пристрою іншим особам.

У разі втрати, компрометації або підозри компрометації аутентифікацій-
них даних та/або даних Картки або Віртуальної картки та/або Мобільного 
пристрою, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Банк шляхом те-
лефонного дзвінка до StarContact.

У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Клієнтом Бан-
ку про вище зазначене Банк не несе відповідальності за можливі збитки Клі-
єнта.

7.4.7. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від використання 
Віртуальної картки, видаливши її  з Мобільного додатку.

7.4.8. Банк має право:
- відмовити Клієнту в створенні Віртуальної картки для використання в 

Мобільному додатку; та/або 
- припинити надавати послуги через Мобільний додаток з будь-яким 

Провайдером, та/або 
- блокувати дію Віртуальної картки або можливість її використання в Мо-

більному додатку. 
7.4.9. Банк зобов’язаний забезпечити інформаційну підтримку Клієнта з 

питань використання Віртуальної картки через StarContact.
7.4.10. Банк не несе відповідальності:
-  за безпеку, точність, законність, придатність та інші аспекти змісту, 

або функціонування продуктів (в тому числі Мобільного додатку) або по-
слуг Провайдера, або третьої особи,

- а також не надає підтримку або сприяння щодо будь-якого апаратного 
або програмного забезпечення Провайдера або третіх осіб та його/їх  про-
дуктів або послуг (включаючи Мобільний додаток або Мобільні пристрої). У 
разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв’язку з використанням 
продуктів або послуг Провайдера або третіх осіб, Клієнт повинен звертати-
ся безпосередньо до Провайдера або третіх осіб,

- не несе відповідальності щодо використання Провайдером або треті-
ми особами даних та інформації про Клієнта, які були зібрані Провайдером 
або третіми особами. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає Про-
вайдер або треті особи при використанні Клієнтом Мобільного додатку або 
Віртуальної карти, регулюється умовами/правилами/офертою Провайдера 
або третіх осіб, але не регулюється цими Правилами або Договором між 
Банком та Клієнтом».

3. Пункт 7.4 відповідно вважати пунктом 7.5 із зміною нумерації за тек-
стом Правил. 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com,  а саме  04.12.2017 року.

Дата початку дії змін до Правил — 05.12.2017 року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту         С. М. Панов

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Дубенський міськрайонний суд Рівненської 
області (адреса: м. Дубно, вул. Д. Галицького, 
22) викликає в судове засідання на 09 годину 30 
хвилин 30 січня 2018 року як відповідача Свінто-
зельського Бориса Тихоновича, по справі за по-
зовом Свінтозельської Євгенії Петрівни до Свін-
тозельського Бориса Тихоновича про розірван-
ня шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи.

В разі неявки відповідача в судове засідан-
ня у вказаний час та неповідомлення про поваж-
ність причин неявки, відповідно до ст. 169 ч. 4 
ЦПК України, справа буде розглянута у його від-
сутності на підставі наявних в матеріалах спра-
ви доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Ізюмський міськрайонний суд Харківської 
області викликає як відповідачку Вотінову Оле-
ну Юріївну, яка мешкає за адресою: 64324, Хар-
ківська область, Ізюмський район, с. Чисто-
водівка по справі № 623/2558/16-ц за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Сатурн-1» до Вотінової Олени Юріївни про 
зобов’язання чинити певні дії, яке відбудеться 
14 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Явка відповідачки Вотінової Олени Юріївни є 
обов’язковою.

У разі неявки справу буде розглянуто за ва-
шої відсутності відповідно до частини 4 стат-
ті 169 ЦПК України. Адреса суду: 64300, Харків-
ська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя П. П. Винниченко

Відповідач Юрин Дмитро Олегович, за-
реєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Маріуполь, пр. Миру, 24, кв. 9, викли-
кається для участі у розгляді справи за 
позовом Юриної Надії Олександрівни до 
Юрина Дмитра Олеговича про визнання 
особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням, на 29 
грудня 2017 року о 15.00 годину в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, каб. 19, 23.

У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його від-
сутності.

Суддя Кулик С. В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЛІК БУД» 

(код 33693145; місцезнаходження: 
61166, м. Харків, Проспект Науки, 

будинок 23) 
ліквідується за рішенням Засновників. 
Ліквідатор: НЕХОРОШИХ ДМИТРО 

МИХАЙЛОВИЧ  (зареєстрований 
за адресою: 61171, місто Харків, 
шосе Салтівське, будинок 242, 

квартира 297). Претензії кредиторів 
приймаються до 06.02.2018 року 

на адресу Товариства.

 У зв’язку з втратою 

Довідки ДФС України 

про внесення місця 

зберігання до ЄДР оптових партій 

алкогольних напоїв, виданої ТОВ-у 

«ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС» за адресою 

Рівненська обл., м. Сарни,  

вул. 17 вересня, 109, №17160115096  

від 23.02.2016 р.

(бланк Серії АП №227935), 

довідку вважати недійсною.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10 годині 00 хвилин 17 січня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, як обвинуваченого Хабарова Андрія Юрі-
йовича, 18 лютого 1971 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 12016100100014310, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Мустецова Вадима Анатолі-
йовича, 25.12.1962 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Горького, 12/3, с. Петрів-
ка, Красногвардійський р-н, АР Крим) за вчинення 
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 15 годині 30 хвилин 06 лютого 2018 
року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районною суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
ний вважаться належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

Печерський районний суд м. Києва викликає по-
терпілого Крутенка Богдана Сергійовича, 15.09.1990 
р.н., уродженця м. Києва (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Д. Луценка, 1/1, кв. 24) в судо-
ве засідання, з розгляду кримінального проваджен-
ня № 12015100070004580, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 03.07.2015, за обви-
нуваченням Придиуса Олега Володимировича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся у відкритому судовому засіданні в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва 26 січня 2018 
року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42а, зал № 3, каб. 17, під головуванням судді  
Шапутько С. В.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Янакі Миколу Леонтійовича, 
02.08.1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Балаклавська, 41, кв. 8, Сімферо-
поль, АР Крим) за вчинення кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 15 годи-
ні 00 хвилин 06 лютого 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
ний вважаться належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Акімова Сергія Івановича, 
17.06.1953 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Першотравнева, 15, смт Роздоль-
не, АР Крим) за вчинення кримінального правопору-
шення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове  засідання, яке відбудеться о 10 годині 
30 хвилин 19 січня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
ний вважаться належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Клюєву Ірину Дмитрівну, 13.08.1966 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Фрунзе, 12, с. Первомайське, Первомайський 
р-н, АР Крим) за вчинення кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 го-
дині 00 хвилин 19 січня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважаться належним чином ознайомленою з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Телятникову Раїсу Федорівну, 
01.03.1941 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. 3,  
м. Севастополь, АР Крим), за вчинення криміналь-
ного правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 12 годині 00 хвилин 02 лютого 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважаться належним чином ознайомленою з йо-
го змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Белоусова Едуарда Феліксовича, 
27.07.1958 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленко, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) за вчинення кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 
хвилин 19 січня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
ний вважаться належним чином ознайомленим з йо-
го змістом.

Козелецький районний суд Чернігівської облас-
ті викликає відповідачку Придуху Анастасію Іванів-
ну, 25 вересня 1998 року народження, останнім ві-
домим місцем реєстрації якої є смт Десна, вул. Юві-
лейна, б. 2, кв. 80, Козелецького району Чернігівської 
області, в судове засідання на 14.00 годину 19 груд-
ня 2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Пре-
ображенська, 7, Чернігівської області) у цивільній 
справі за позовом Остерської квартирно-експлуата-
ційної частини смт Десна Козелецького району Чер-
нігівської області до Придухи Анастасії Іванівни про 
визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування службовим жилим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про день, час і міс-
це розгляду справи. В разі неявки відповідачки в су-
дове засідання справа може бути розглянута за її від-
сутності.

Суддя Соловей В. В.

В провадженні Галицького районного суду міста 
Львова (колегія суддів у складі головуючого судді 
Волоско І. Р., суддів Лялюк Є. Д., Зубачик Н. Б.) знахо-
диться кримінальне провадження про обвинувачен-
ня Харченка Бориса Олександровича у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 
14.12.2017 року о 09.30 год., 22.12.2017 року о 10 
год. 26.12.2017 року о 10 год. Попереджаємо Хар-
ченка Бориса Олександровича, 22.03.1978 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Львівська 
обл., Жовківський р-н., с. Мервичі, вул. Куликівська 
15, що у випадку вашої неявки в судові засідання на 
вищевказані дату і час, справу буде розглянуто у ва-
шій відсутності на підставі наявних доказів у матері-
алах справи.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/747/2017 за  обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212,  
ч. 1 ст. 366 КК України, згідно Єдиного  державного реє-
стру досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 19 січня 2018 року о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 
31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутність обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Коноваленко Галину Іванівну, 
06.12.1957 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімферо-
поль, АР Крим) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годи-
ні 00 хвилин 19 січня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського 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 момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачена 
вважається належним чином ознайомленою з його 
змістом.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесніченка 
Вадима Васильовича у вчиненні кримінального правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 22014000000000510 від 14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 17 січня 2018 року о 13 год. 
00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутність обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Кремінський районний суд викликає Темряко-
вич Сергія Михайловича 28.04.1981 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Харківська, 157 та Голєва Ві-
талія Георгійовича, 17.04.1972 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська обл., м. Кре-
мінна, вул. Харківська, 157 як відповідачів в судове 
засідання з цивільної справи № 414/2314/17 прова-
дження № 2/414/665/2017 за позовом Лисак Тетяни 
Михайлівни до Темрякович Сергія Михайловича, Го-
лєва Віталія Георгійовича про визнання особи такою 
що втратила право користування житлом, яке відбу-
деться 15 грудня 2017 року о 08 годині 15 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5

У разі неявки відповідача на вказане судове засі-
дання, суд може розглянути справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Ковальов

Решетилівський районний суд Полтавської області викликає фі-
зичну особу підприємця Муху Світлану Іванівну, останнє відоме міс-
це проживання: село Заплавка, вулиця Чкалова, 25, Магдалинів-
ського району, Дніпропетровської області, як відповідача у справі  
№ 2/546/287/17 546/497/17 за позовом Зоненка Анатолія Миколайо-
вича до фізичної особи підприємця Мухи Світлани Іванівни про захист 
прав споживача, стягнення збитків та визнання розірваним договору 
купівлі-продажу (головуючий суддя Беркута Л. Г.).

Судовий розгляд справи призначено на 08 годину 15 хвилин 20 
грудня 2017 року в приміщенні Решетилівського районного суду Пол-
тавської області за адресою: селище Решетилівка, вулиця Покров-
ська, 24, Полтавської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних при-
чин або неповідомлення про причину неявки буде проведено заочний 
розгляд справи.

Одночасно Решетилівський районний суд роз’яснює відповідачеві 
фізичній особі підприємцю Мусі Світлані Іванівні, що вона може озна-
йомитися з матеріалами справи та отримати копію позовної заяви і 
додатків до неї в приміщенні Решетилівського районного суду, пода-
ти до суду свої заперечення проти позову та усі наявні в неї докази на 
підтвердження цих заперечень.

Решетилівський районний суд Полтавської області викликає 
Колявсєва Євгена Юрійовича, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Запоріжжя, провулок Сталевий, 13, як відповідача у справі  
№. 2/546/349/17 546/692/17 за позовом Верхотурової Анастасії 
Георгіївни до Колявсєва Євгена Юрійовича про розірвання шлю-
бу (головуючий суддя Беркута Л. Г.).

Судовий розгляд справи призначено на 08 годину 30 хвилин 
15 грудня 2017 року в приміщенні Решетилівського районного 
суду Полтавської області за адресою: селище Решетилівка, вули-
ця Покровська, 24, Полтавської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних 
причин або неповідомлення про причину неявки буде проведе-
но заочний розгляд справи.

Одночасно Решетилівський районний суд роз’яснює відпові-
дачеві Колявсєву Євгену Юрійовичу, що він може ознайомитися 
з матеріалами справи та отримати копію позовної заяви і додат-
ки до неї в приміщенні Решетилівського районного суду, подати 
до суду свої заперечення проти позову та усі наявні в ній докази 
на підтвердження цих заперечень.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 41800, Сумська обл., м. Шостка, вул. К. Маркса 
63) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

12.12.2017 о 08:20 до Носова Флора Шавкятівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 41100, Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Шевченка, буд. 6, кв. 29) справа № 589/1662/17, суддя 
Литвинко Т. В.

12.12.2017 о 08:10 до Ляшук Сергій Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 41109, Сумська обл., м. Шостка, вул. 
Північна, буд. 15) справа № 589/2231/17, суддя Литвинко Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1844/2017 за обвинуваченням Блажен-
ка Павла Євгеновича, за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 16.01.2018 
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 508. У разі неяв-
ки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Балтрушайтіс Томаса Рємігійо-
вича, 28 жовтня 1982 року народження (останнє відо-
ме місце реєстрації: Кіровоградська область, місто Олек-
сандрія, вулиця Пролетарська, будинок 3, квартира 1), як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Дорошевської Анатасії Вікторівни до Балтрушай-
тіс Томаса Рємігійовича про стягнення неустойки (пені), 
у зв’язку із заборгованістю щодо сплати аліментів та до-
даткових витрат на розвиток здібностей дитини.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Пол-
тавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповіда-
ча справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини 
неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу № 233/3541/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Шунькіна Юрія Сергійовича, Пилипенко 
Оксани Валентинівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі у справі Шунькін Юрій Сергійович, 03.05.1963 
р.н., останнє відоме місце реєстрації (проживання) якого:  
м. Макіївка, Донецької області, вул. Леніна, буд. 108, гурт; 
та м. Краматорськ, Донецької області, вул. Рум’янцева, буд. 
9 кв. 154; Пилипенко Оксана Валентинівна, 25.04.1970 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації (проживання) якої: м. До-
нецьк, вул. Річна, буд. 46-б, кв. 21, викликаються до суду на 
13 грудня 2017 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов
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Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Мартін-
Еванс Ребекку Вікторію, місце перебування якої не-
відоме, останнє місце проживання: м. Бучач, вул. За-
лізнична, 6/8, Тернопільської області по справі за по-
зовом Мартін-Еванс Олексія Богдановича до Мартін-
Еванс Ребекки Вікторії про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 22 
грудня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/11142/17; № 2/219/4427/2017 
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління АТ «Ощадбанк» до Кирпичова Сергія Ва-
сильовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Кирпичов Сергій Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька область,  
м. Єнакієве, сел. Ольховатка, вул. Матросова, 16) виклика-
ється 14 грудня 2017 року на 09 годину 00 хвилин до Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в розгля-
ді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться цивільна справа № 263/15451/17 за позовом Са-
ражинської Ніни Василівни, в інтересах якої діє Лавринен-
ко Наталя Василівна до Лавриненко Оксани Ігорівни, яка діє 
в інтересах малолітньої дитини Лавриненко Софії Сергіївни, 
третя особа: Орган опіки та піклування Центральної районної 
адміністрації Маріупольської міської ради про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Відповідач Лавриненко Оксана Ігорівна, 30.12.1986 року 
народження, яка діє в інтересах малолітньої дитини Лаври-
ненко Софії Сергіївни, 18.03.2013 р.н., які зареєстровані за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельни-
ків, б. 144, кв. 165, а проживають за адресою: Росія, м. Ка-
лінінград, вул. Баженова, б. 13-а, кв. 63 викликається для 
участі у розгляді справ, які відбудуться 21 грудня 2017 ро-
ку о 08.45 годині та 09 січня 2018 року о 08.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, 
каб. 18, 21.

Суддя П. І. Папаценко

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу викли-
кає у судове засідання Цуркан Марину Миколаївну, 
02.06.1978 року народження, останнє відоме місце 
реєстрації: м. Кривий Ріг, вул. Кимівська, 30/2, адре-
са фактичного місця проживання невідома, як відпо-
відача по цивільній справі позовної заяви Публічно-
го акціонерного товариства «Укрсоцбанк» представ-
ник позивача Корогод Анастасія Іванівна, до Цуркан 
Марини Миколаївни про стягнення заборгованості. 
Судове засідання відбудеться 20 грудня 2017 року о 
15 годині 30 хвилин, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Груні Романової, 6а, каб. № 3, суддя Соловйова Л. Я.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Цуркан Марина 
Миколаївна вважається повідомленою про час і міс-
це розгляду справи. У разі її неявки справа буде роз-
глянута за її відсутністю.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про скасування довіреностей 

Акціонерна компанія «Харківобленерго» (код 
юридичної особи за ЄДРПОУ 00131954), місцезна-
ходження якої: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 
149, повідомляє, що відповідно до ст.ст. 248-249 Ци-
вільного кодексу України скасовує наступні довіре-
ності, видані Акціонерною компанією «Харківобл-
енерго» директору «Харківенергозбут» Акціонерної 
компанії «Харківобленерго» Коробці В. О.:

-  від 28.02.2017 № 01-16/1266;
-  від 05.01.2017 № 01-16/75;
-  від 12.04.2017 № 01-16/2133;
-  від  03.07.2017 № 01-16/3988;
-  від  18.05.2017 № 01-16/3010.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Якубови-
ча Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень передба-
чених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року Шевченків-
ський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному про-
вадженню відбудеться: 22.01.2018 року о 10 год. 30 хв. в 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутність обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G6292 Основні засоби у кількості 110 шт. у м. Севастополь (меблі, комп’ютерна, касова техніка та ін.)

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

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 18.12.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 03.01.2018
Треті  відкриті торги (аукціон) – 18.01.2018
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 01.02.2018

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

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПП «СТАР.КОМ.» (код  ЄДРПОУ   34249131) спільно з Кірово-
градською митницею ДФС  проводить аукціон  з продажу  майна, 
що  перейшло у розпорядження митниці 

ЛОТ №1. Частина обладнання TECH-SU-PSD7 для заводу по 
виготовленню паливних пеллет з біомаси (тирса з деревини, 
тріска, кускова деревина) та частина обладнання TECH-SU-PSD7 
для фасування і пакування пеллет в «біг бег» в комплектації, за-
значеній в ВМД №UA/901010/2017/007105 від 10.08.2017 р. Тех-
нологічна лінія з виробництва пеллет з біомаси продуктивністю 
7 тонн на годину. Основні технологічні процеси: прийом сиро-
вини, підготовка тріски деревини, сушіння підготовленої сиро-
вини, процес гранулювання, охолоджувальний процес, зважу-
вання, дозування і упаковка. Фізичний стан — обладнання но-
ве, не експлуатувалось, але зберігалось на відкритому майдан-
чику, що не дозволяє підтримувати температурний режим та ре-
жим вологості. 

Початкова ціна 46 720 322,00 грн. з урахуванням ПДВ.
Майно знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кро-

пивницький, вул. Тореза, 27-б.
Реєстраційний внесок  17,00 грн. ПП «СТАР.КОМ.», на р/р 

26009052920095 в КРУ ПРИВАТБАНК в м. Кропивницькому  МФО 
323583, код 34249131.  Прийом заяв про участь в аукціоні закін-
чується за три робочі дні до початку його проведення. 

Ознайомлення з майном: з понеділка по п’ятницю з 10.00-
16.00 за місцезнаходженням  майна.

Аукціон відбудеться 26 грудня 2017 року об 11-00  год.  за 
адресою: м. Кропивницький, вул. І. Похитонова, 4

Організатор аукціону: м. Кропивницький , вул. Івана Похито-
нова 4, тел. (0522) 32-30-07 з 9.30-17.00, крім вихідних (субо-
та, неділя).

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер справи 
№ 1-кп/243/699/2017) за обвинуваченням Смирнова 
Андрія Васильовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає:

обвинуваченого Смирнова Андрія Васильовича, 
27.06.1977 року народження, який  зареєстрований 
та проживає за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, 
вул. Садова, 1, кв. 33, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 21 грудня 2017 року о 09 годині 15 
хвилин, у залі судового засідання № 7.

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

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 10.01.2018 року о 09 год. 00 хв. Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Литий камінь», Зай-
ця Богдана Леонідовича, Анісімова Віктора Андрійо-
вича, приватного нотаріуса Петріцьку Альону Павлів-
ну як відповідачів, а також Храпачевського Євгенія 
Петровича, ТОВ «ДК «Будкомсервіс» як третіх осіб 
по справі за позовом Осипенко Яни Сергіївни до То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Литий ка-
мінь», Зайця Богдана Леонідовича, Анісімова Віктора 
Андрійовича, приватного нотаріуса Петріцької Альо-
ни Павлівни, приватного нотаріуса Вдовиченко Ната-
лії Олександрівни, третя особа: Товариство з обме-
женою відповідальністю «ДК «Будкомсервіс», Хра-
пачевський Євген Петрович, ОСББ «Жилянська-118» 
про скасування державної реєстрації прав на неру-
хоме майно, застосування наслідків недійсності ні-
кчемного договору купівлі-продажу та визнання пра-
ва на майнові права і на реєстрацію права власності.

Відповідачі та треті особи  викликаються  в судо-
ве засідання, у разі їх неявки справа розглядатиметь-
ся за відсутності.

Суддя Савицький О. А.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає відповідача в судове засідання у цивільній 
справі за позовом Наливайко Тетяни Захарівни, Михайлової 
Наталі Сергіївни, Наливайка Сергія Сергійовича, Наливайка 
Віталія Сергійовича до Гулько Олександри Титовни про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеть-
ся 18 грудня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 9.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до 
суду це оголошення вважається належним повідомленням 
і питання про ухвалення додаткового рішення у справі буде 
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Головуючий суддя Є. Г. Митрофанова

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання як відповідача Жвалєвського Романа Сер-
гійовича (останнє відоме місце проживання відповідача: 
АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, буд. 92, кв. 5) по цивільній 
справі за позовом Жвалєвської Катерини Ігорівни, пода-
ного в особі представника Мельника Дмитра Миколайо-
вича до Жвалєвського Романа Сергійовича про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 07 лютого 2018 року о 09 год. 
10 хв. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (суддя 
Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Жвалєвського Р. С. справа 
буде розглянута у його відсутність.

Втрачене посвідчення судноводія малого/маломірного судна 

серії Кі № 02696, видане на ім’я Мазурок Олег Олександрович 

від 17.06.2014 року, вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) 22.12.2017 р. об 11.30 год. розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Лисенка Івана Костянтиновича за ст. 110 ч. 2 КК 
України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Втрачений судновий квиток 
на дюралевий човен «Обь» бортовий номер КИБ 2460, 

зареєстрований на ім’я Жовнірський Микола Георгійович, 
вважати недійсним.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Марі-
уполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Дубового Геннадія Васильовича, у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович, 
07.02.1967 року народження (вул. Покровська, буд. 327, 
м. Новотроїцьке, Донецька обл., 85010), викликається 
для участі у підготовчому розгляді справи, що відбудеть-
ся 18 грудня 2017року о 10.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 10, 16.

Суддя Л. Г. Шатілова

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає Рутченка Максима Євгеновича в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Концерн радіомовлен-
ня, радіозв’язку та телебачення в особі Донецької філії Кон-
церну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до Рут-
ченка Максима Євгеновича про відшкодування матеріальної 
шкоди, завданої підприємству, яке відбудеться 18.12.2017 
року о 09.00 годині та 22.12.2017 року о 09.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-а, каб. 23.

У разі неявки до суду без поважних причин, це оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу буде роз-
глянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Шишилін О. Г.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться криміналь-
не провадження за обвинуваченням Галані Олексан-
дра Геннадійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-
3 КК України., який викликається для участі у роз-
гляді кримінального провадження, яке відбудеть-
ся 20 грудня 2017року о 10.00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Охмуш Євгена Геннадійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач по справі Охмуш Євген Геннадійович 
викликається на 18 грудня 2017 року на 15.30 годи-
ну, та 26 грудня 2017 року на 09.45 годину до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Шашкіна Костян-
тина Валерійовича, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 
КК України., який викликається для участі у розгля-
ді кримінального провадження, яке відбудеться 18 
грудня 2017року о 14.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 
19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за позовом Бузинар Ганни Євгенівни до 
Скрябіна Валерія Олексійовича про визнання права 
власності на частину нерухомого майна.

Відповідач по справі Скрябін Валерій Олексійович 
викликається на 20 грудня 2017 року на 08.30 годину 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає Шпиненка Андрія Олеговича в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Концерн радіомовлен-
ня, радіозв’язку та телебачення в особі Донецької філії Кон-
церну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до Шпи-
ненка Андрія Олеговича про відшкодування матеріальної 
шкоди, завданої підприємству, яке відбудеться 18.12.2017 
року о 09.30 годині та 22.12.2017 року о 09.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-а, каб. 23.

У разі неявки до суду без поважних причин, це оголошен-
ня вважається належним повідомленням і справу буде роз-
глянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Шишилін О. Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ку-
деля Олександра Леонідовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Куделя Олександр Леонідо-
вич викликається на 18 грудня 2017 року на 15.15 
годину, та 26 грудня 2017 року на 09.30 годину до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання Моїсеєнка Андрія Анатолійовича 
як відповідача на 11.00 год. 22.12.2017 р. за адре-
сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал с/з 4, пов. 
3, по цивільній справі за позовом Полякової Лариси 
Миколаївни до Моїсеєнка Андрія Анатолійовича про 
усунення перешкод та втрату права на користування 
житловим будинком шляхом зняття із реєстрації та 
виселення із житлового будинку. Явка в судове засі-
дання обов’язкова! У випадку неможливості прибут-
тя повідомити суд.

Суддя О. І. Чернобай

Кузнецовський міський суд Рівненської області ви-
кликає Сидоренка Юрія Андрійовича (останнє відоме 
місце проживання: вул. Чигиринська, буд. 48, кв. 10, 
м. Черкаси, Черкаська обл.) як відповідача у цивільній 
справі № 565/2117/17 за позовом Сидоренко Яни Вікто-
рівни до Сидоренка Юрія Андрійовича про розірвання 
шлюбу, що призначена до розгляду на 20 грудня 2017 
року о 15 год. 10 хв. в залі судових засідань Кузнецов-
ського міського суду Рівненської області за адресою: 
34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Будівельників, 
3. У разі неявки відповідача Сидоренка Ю. А. в судове за-
сідання справа буде розглянута в його відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Малков В. В.

Фрунзівський районний суд Одеської області ви-
кликає як відповідача Берін Оксану Вікторівну у ци-
вільній справі № 517/516/17 за позовом Беріної Марії 
Фадеївни до Берін Андрія Вікторовича, Берін Оксани 
Вікторівни, Захарівської селищної ради Захарівсько-
го району Одеської області про встановлення факту 
родинних відносин та факту постійного проживання 
разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, 
визнання права на спадщину.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2017 року 
о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 66700, 
Одеська область, смт Захарівка, вул. Одеська, 53.

Суддя І. В. Гончар

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесен-
ський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Озмінського Олексія Ми-
хайловича, Повху Сергія Михайловича, Попшу Беатрису Ва-
силівну на 12 год. 00 хв. 21 грудня 2017 року як відповідачів 
у цивільній справі № 760/13055/17-ц (2-5060/17) за позовом 
Калашнікова Олексія Олеговича до Озмінського Олексія Ми-
хайловича, Повхи Сергія Михайловича, Попші Беатриси Ва-
силівни, треті особи: Публічне акціонерне товариство «Ідеа-
Банк», Регіональний сервісний центр МВС в Івано-Франків-
ській області про визнання недійсною довіреності та визна-
ння права власності.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідачів.

Суддя В. В. Українець
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ОГОЛОШЕННЯ
Красноармійським міськрайонним судом Доне-

цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Ники-
тіної Ірини Петрівни, 17.05.1968 р.н., обвинуваченої 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд яко-
го призначено на 10.00 год. 18.12.2017 р.

Обвинуваченій Никитиній Ірині Петрівні необхідно 
з’явитись до каб. № 15 Красноармійського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85302, 
Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20 на 10. 00 год. 19.12.2017 р.

Суддя В. А. Варибрус

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу №233/4809/17 за по-
зовом Попережай Валерія Миколайовича до Височиної Лю-
бові Василівни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Височина Любов Василівна, 01.01.1976 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, кв-л. Шахтарський, 10/85, викликається до суду 
на 08 год. 00 хв. 19 грудня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), 
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Каліуш О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК україни, у судове засідан-
ня, що відбудеться 18 грудня 2017 року о 14.00 годи-
ні в приміщенні Добропільського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а. явка об-
винуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Кошля А. О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає 
цивільну справу за позовною заявою Алєксєєвої Вікторії Мико-
лаївни до Алексєєва Марка Євгеновича про позбавлення бать-
ківських прав, третя особа: Служба по справах дітей виконавчо-
го комітету Краматорської міської ради. В судове засідання по 
даній справі, яке призначено на 19 грудня 2017 року, на 10.00 
годину, викликається як відповідач: Алексєєв Марк Євгенович, 
05.05.1979 року народження, останнє місце мешкання: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Панченка, 84/12-93. Відповідачу пропо-
нується надати до вищевказаної дати письмові заперечення що-
до позову та посилання на докази, якими він обгрунтовує. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A. M.

Красноармійським міськрайонним судом До-
нецької області призначено судовий розгляд 
20.12.2017 р. о 08.30 год. по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Цимбалюка Максима 
Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цимбалюку М. В. необхідно 
з’явитися до зали судового засідання № 9 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ (Красноармійськ), вул. Європейська, б. 20 на 
20.12.2017 р. о 08.30 год.

Суддя І. В. Корнєєва

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою Бабічева 
Сергія Віталійовича до Давидова Юрія Володимировича, Да-
видової Неллі Іванівни про звернення стягнення на нерухо-
ме майно. В судове засідання по даній справі, яке призна-
чено на 19 грудня 2017 року на 09.00 годину, викликають-
ся як відповідачі:

Давидов Юрій Володимирович, останнє відоме місце реє-
страції: вулиця Святогірська, будинок 42, місто Макіївка До-
нецької області; Давидова Неллі Іванівна, останнє відоме 
місце реєстрації: м-н Соняшний, будинок 8, квартира № 20, 
місто Макіївка Донецької області.

Суддя А. М. Лутай

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селко О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, 
викликається до суду на 14.00 год. 20 грудня 2017 
року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому 
засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Конотопський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Соловйова Дениса Юрійовича, 01 лютого 
1983 року народження (адреса: 93800, Луганська об-
ласть, м. Кіровськ, вул. Достоєвського, 20), як відпо-
відача по цивільній справі за № 2/577/1621/17 за по-
зовною заявою Соловйової Ірини Юріївни до Солов-
йова Дениса Юрійовича про розірвання шлюбу, в су-
дове засідання, яке відбудеться 27 грудня 2017 р. о 
08.30 годині в приміщенні суду за адресою: Сумська 
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. 1, телефон 
2-33-51. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя В. В. Гетьман

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 13.03.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі № 426/3470/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Пашкової Марії Іванівни, 
Пашкова Володимира Борисовича про стягнення за-
боргованості, 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 апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 21.03.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі № 426/16078/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Єліни Ольги Миколаївни, 
Строєва Миколи Івановича про стягнення заборгова-
ності, яким позовні вимоги були задоволені, стягну-
то заборгованість за кредитним договором та витра-
ти за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 08.02.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі № 426/14533/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Григор’євої Ольги Ми-
колаївни про стягнення заборгованості, яким позо-
вні вимоги були задоволені, стягнуто заборгованість 
за кредитним договором та витрати за сплату судо-
вого збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. M.

Відповідач Кузьменко Дмитро Іванович, 22.12.1974 
р.н., який зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, 
б-р Шевченка, 323, кв. 61 викликається для участі у 
розгляді справи за позовом Скачко Сергія Леонідо-
вича до Кузьменка Дмитра Івановича про стягнення 
боргу за договором позики, 11 грудня 2017 року об 
11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі № 426/833/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сєромахи Наталії Єв-
генівни про стягнення заборгованості, яким позовні 
вимоги були задоволені, стягнуто заборгованість за 
кредитним договором та витрати за сплату судово-
го збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 22.05.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі № 426/841/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Вєрєщака Вячеслава Юрі-
йовича про стягнення заборгованості, яким позовні 
вимоги були задоволені, стягнуто заборгованість за 
кредитним договором та витрати за сплату судово-
го збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 22.06.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі № 426/3966/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Приходько (Бокова) Люд-
мили Василівни про стягнення заборгованості, яким 
позовні вимоги були задоволені, стягнуто заборго-
ваність за кредитним договором та витрати за спла-
ту судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Половинко В. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Яковенко Юлії Георгіївни, Братерського 
Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 315), для участі у розгляді справи по суті: Яко-
венко Юлія Георгіївна, 20.03.1982 р.н. (яка мешкає: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 72/42, місце реєстрації невідоме); Бра-
терський Ігор Анатолійович, 05.09.1964 р.н. (який мешкає: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 72/27, місце реєстрації невідоме) 
викликаються на 19 грудня 2017 року на 08 годину 45 хвилин.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Зарудню-
ка Андрія Миколайовича (останнє відоме проживання: Київ-
ська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Буді-
вельників, 3-А, кв. 18) як відповідача на розгляд цивільної 
справи за позовом Заруднюк Анни Анатоліївни до Зарудню-
ка Андрія Миколайовича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, 
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 24 січня 2018 року о 14.15 
годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є, каб. 19. 
У випадку вашої неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності на підставі зібраних у справі доказів.

Суддя Т. В. Андрейчук

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Шевченко Ірину Вікторівну, 07.12.1976 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: Україна, АР Крим, смт Красногвардійське, вул. 
Чкалова, 6), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. Яв-
ка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27.

Суддя Р. Я. Вінтоняк

Печерський районний суд м. Києва, повідомляє Мі-
рошникову Марію Миколаївну про день, час та міс-
це судового засідання у справі за позовом Плюти Євге-
нія Владиславовича до Мірошникової Марії Миколаїв-
ни про відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди, завданої внаслідок залиття квартири, яке призначе-
но на 26.01.2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Ки-
їв-01601, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12. (головуючий суд-
дя Цокол Л. І.) В разі неявки в судове засідання відпові-
дача Мірошникової Марії Миколаївни місце проживання 
якої: бульв. Марії Приймаченко, буд. 6-А, кв. 11, м. Київ, 
01042, справа буде розглянута за її відсутності, відповід-
но до ст. 169 ЦПК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 00 хви-
лин 16 січня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 601, як обвинувачену Петро-
ву Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народження, в 
рамках кримінального провадження № 42016000000002779, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 
жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Бородянський районний суд Київської облас-
ті по цивільній справі за позовом Холоденка Олек-
сандра Миколайовича до Костюка Сергія Борисови-
ча про стягнення боргу за договором позики, викли-
кає до суду (адреса: Київська область, смт Бородян-
ка, вул. Центральна, 315) Костюка Сергія Борисовича 
який проживав за останньою відомою адресою: вул. 
В. Камінської, 8, смт Бабинці, Бородянського району, 
Київської області, як відповідача на 26 грудня 2017 
року на 14 годину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д. Є. Унятицький

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 
хвилин 23 січня 2018 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 601, як обвинуваче-
ного Долгополова Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42015010000000023, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 03 березня 2015 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

Окружний адміністративний суд міста Києва викликає, 
як третю особу: Хорошого Олексія Миколайовича по ад-
міністративній справі № 826/9294/17 за позовом Гостє-
ва Валентина Володимировича до Головного територі-
ального управління юстиції у м. Києві, третя особа: Хо-
роший Олексій Миколайович, про визнання протиправ-
ним та скасування рішення, розгляд якої призначено на 
14.12.2017 року на 11.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, кор-
пус 1.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута без участі третьої особи за наявними у справі до-
казами.

Суддя Шрамко Ю. Т.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
16.01.2018 року о 13.00 год. відбудеться судовий роз-
гляд кримінального провадження відносно Филиппова 
Сергія Анатолійовича, Ісаєва Сергія Володимировича, які 
обвинувачуються у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються Филиппов Сергій 
Анатолійович, Ісаєв Сергій Володимирович.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
них в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ар-
тамонова Клима Валерійовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Майорова, 7, кв. 923, 
як відповідача по цивільній справі за позовом Вигнан А. В.  
до Фурта М. В., Фурта Г. Ю., Артамонова К. В. про 
стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 21 лютого 2018 р. о 
12.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Ухвалою господарського суду Донецької облас-

ті від 22.11.2017 р. по справі № 905/2160/15 Това-

риство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-БІС» 

(код 36061733, адреса: вул. Путилівська роща, б. 16-

А, м. Донецьк, 83007) ліквідовано, провадження по 

справі припинено.

У зв’язку з припиненням ТОВ «ПРОМ-БІС» печатки 

та штампи вважати недійсними.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 22.02.2018 року о 09 год. 00 хв. Федорову 
Наталію Валеріївну як відповідачку по справі за по-
зовом Єщіна Олега Вікторовича до Федорової Ната-
лії Валеріївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка викликається в судове засідання, у 
разі її неявки справа розглядатиметься в її відсут-
ність.

Суддя Савицький О. А.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
15.01.2018 року об 11.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Хожа-
інової Оксани Василівни, яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається Хожаінова Окса-
на Василівна.

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

Суддя Лінник О. П.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа № 363/2391/17 за позовом ПАТ 
«ЕНЕРГОБАНК» до Панченка Костянтина Анатолійо-
вича про усунення перешкод у здійсненні права влас-
ності.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2018 року о 
12 годині 00 хвилин, за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа  
№ 310/6437/17 за позовом Вершняк Віктора Івановича до 
Лугової Наталі Іванівни про визнання права власності на 
нерухоме майно за набувальною давністю.

Розгляд справи призначено на 20.12.2017 року на 
13.00 годин в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., тел. 
3-63-75.

Суд викликає як відповідача Лугову Наталю Іванівну.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за 

наявними в ній матеріалами.

Київський районний суд м. Одеси викликає Шула-
єва Владислава Валерійовича як відповідача по спра-
ві № 520/6099/17 за позовом Об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку «ДОБРОБУТ» до Шу-
лаєва Владислава Валерійовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 12.12.2017 р. о 09 
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщен-
ні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Товариство з обмеженою відповідальністю «С53» 
(код ЄДРПОУ: 38510469, адреса: 04050, м. Київ, ву-
лиця Миколи Пимоненка, будинок 13, корпус 1 E, 
офіс 4) повідомляє про ліквідацію за рішенням за-
гальних зборів учасників товариства Протокол № 3 
від 27.11.2017 р.

Ліквідатором призначено Звездогляд Тетяну Во-
лодимирівну. Вимоги кредиторів приймаються про-
тягом двох місяців з дня публікації за адресою: 
04050, м. Київ, вулиця Миколи Пимоненка, будинок 
13, корпус 1E, офіс 4.

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Олег ЧЕБАН,   
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У приміщенні  Вінницької обласної філармонії «Пле-
яда» в контексті проекту «Моя Вінниччина» вперше відбувся фес-
тиваль подільських громад «Відродимо село — розквітне Україна». 
Яскраві епізоди з історії своїх сіл продемонстрували та показали но-
мери художньої самодіяльності жителі  Борівки Чернівецького райо-
ну, гальжбіївки Ямпільського, Куманівців Хмільницького та інших на-
селених пунктів, книжки про які протягом останніх років видано спіль-
но з департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації.

 «Кожен має свою маленьку історію дитинства, історію родини. Ми, 
українці, як нація маємо спільну історію. А в межах проекту «Моя Ві-
нниччина» підтримуються всі ініціативи для відтворення історій  сіл», 
—  зазначив голова обласної ради Анатолій Олійник. За словами го-
ловного редактора журналу «Вінницький край» Вадима Вітковського, 
фестиваль планують зробити щорічним. «Цінність проекту, зокрема, і 
в тому, що нині гостро постає питання виховання дітей патріотами. А 
для цього треба навчити любити свою історію, свою родину, село та 
країну загалом», — сказав він.

Запоріжжя пропагує 
спортивну аеробіку

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

КУБОК УКРАЇНИ. Третій рік поспіль за підтримки управління мо-
лоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОдА у місті проводив-
ся фінал Кубка України зі спортивної аеробіки. Честь закривати наці-
ональний сезон Запоріжжю випала  не випадково, бо місцеві спортс-
мени — лідери у цьому виді спорту, а місто є базовим для формуван-
ня національної збірної України. Цього разу в спортивному комплек-
сі Запорізького національного технічного університету змагалися сту-
денти та школярі. Участь взяли 11 збірних команд областей України, 
загалом 250 учасників. За підсумками змагань до трійки лідерів уві-
йшли команди Запорізької, міста Києва і Харківської областей. Окра-
сою змагань стала участь господинь паркету — чинних володарок 
Кубка України, бронзових призерів чемпіонату Європи та фіналісток 
Всесвітніх ігор 2017 року — команди ЗНТУ.Віталій Кличко — перший українець  

у Міжнародному залі боксерської слави
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВИЗНАННЯ. Чемпіон світу 
в суперважкій вазі за версією 
WBC Віталій Кличко офіцій-
но став першим українським 
членом Міжнародного залу 
боксерської слави. Про істо-
ричну для українського боксу 
подію повідомив ESPN. Офі-
ційна церемонія вшанування 
відбудеться наступного літа.

У категорії «Сучасні боксе-
ри» (ті, хто провели останній 
бій не раніше 1989 року) спо-
чатку було 32 прізвища. З них 
шляхом голосування визна-
чили всього трьох нових чле-
нів залу слави — окрім Клич-
ка-старшого, це Ерік Моралес 
і Вінкі Райт. Тріо провело свої 
останні поєдинки в 2012 році.

Віталій Кличко вперше 
став чемпіоном світу в червні 
1999 року після перемоги над 
Хербі Хайдом. другий чемпі-

онський титул українець ви-
боров через п’ять років — у 
квітні 2004-го Кличко техніч-
ним нокаутом зупинив Кор-

рі Сандерса і здобув титул 
WBC. до завершення кар’єри 
нинішній Київський міський 
голова одинадцять разів за-
хищав цей пояс.

другим українцем в Між-
народному залі боксерської 
слави може стати Володи-
мир Кличко, однак  його поя-
ва серед легенд професійно-
го боксу відбудеться не рані-
ше 2022 року.

Нагадаємо, Міжнародний 
зал боксерської слави ба-
зується в Канастоті (Нью-
Йорк). За останні роки його 
членами стали Леннокс Лью-
їс, Майк Тайсон, Костя Цзю, 
Артуро гатті, Оскар де ла Хо-
йя, джо Кальзаге, Ріддік Боу, 
Фелікс Тринідад, Хуліо Сезар 
Чавес, Евандер Холіфілд та 
інші.

Перемагає той,  
хто грає на перемогу
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

У завершальному матчі 
групового турніру  гір-

никам достатньо було на-
брати одне очко, щоб по-
трапити до плей-оф най-
престижнішого європей-
ського клубного турніру. 
Однак  Паулу Фонсека ви-
рішив грати на перемогу і 
з  перших хвилин випус-
тив на поле всіх найсиль-
ніших виконавців, зокре-
ма Тайсона й Богдана Бут-
ка, що пропускали останні 
зустрічі. А «Манчестер Сі-
ті» вже розв’язав завдан-
ня виходу з групи, виграв-
ши попередні 5 поєдинків, 
тож Хосеп Гвардіола до-
зволив собі кадрові пере-
становки. 

Своє прагнення до пере-
моги «Шахтар» почав де-

монструвати одразу піс-
ля старту: Тайсон пробив 
вище, а спробу Феррейри 
прийняв на себе захисник. 
Тимчасово містянам вда-
лося заспокоїти події, та  
в середині тайму оранже-
во-чорні видали ударний 
відтинок із серії моментів 
та двох забитих голів. Так, 
Тайсон протягнув м’яч че-
рез півполя й віддав Мар-
лосу, після удару якого 
гостей урятував Едерсон. 
А вже в наступній ата-
ці Марлос виступив у ро-
лі асистента, залучивши 
на куті штрафного Бер-
нарда, а той викрутив м’яч 
у самісіньку дев’ятку — 
1:0! Кілька хвилин по тому 
Бернард опинився на ко-
лишній позиції, проте во-
ротар «Сіті» був напогото-
ві. Однак другого гола дов-
го чекати не довелося. Уже 

на 32-й хвилині Марлос 
чудовою передачею знай-
шов Ісмаїлі, захисник обі-
грав Едерсона та відпра-
вив м’яч у сітку — 2:0.

Друга половина гри ми-
нула в напруженій бороть-
бі, але небезпечних мо-
ментів біля воріт обох ко-
манд було не надто бага-
то: Андрій П’ятов виручив 
після удару Лероя Сане, 
Едерсон перервав гострий 
простріл Ісмаїлі й зреа-
гував на постріл Ракиць-
кого зі штрафного. Гірни-
ки грамотно діяли в се-
редині поля і не дозволя-
ли розбігатися супернико-
ві. Свій перший шанс під-
опічні Гвардіоли отримали 
лише за 10 хвилин до фі-
нального свистка — Же-
зус бив після флангової 
передачі й влучив у штан-
гу. А вже в компенсований 

час той самий Жезус заро-
бив пенальті, який реалі-
зував Агуеро. 

Головний тренер «Шах-
таря» Паулу Фонсе-
ка виконав свою обіцян-
ку і з’явився на прес-
конференції в костюмі Зо-
рро.  Та попри маскарад 
був зосередженим: «Бу-
ло вкрай  важливо позба-
вити суперника вільних 
зон. Нам вдалося це зро-
бити. Великої небезпеки 
вони не створювали, і це, 
напевно, було найголовні-
шим сьогодні. Останнім 
часом «Манчестер Сіті» 
не так часто грав із трьо-
ма захисниками. Ми спро-
бували максимально ви-
вчити суперника, підготу-
ватися до всіх можливих 
тактичних схем гостей, і 
в нас це вийшло», — під-
сумував португальський 
фахівець.

Серед можливих супер-
ників української коман-
ди — «Манчестер Юнай-
тед», «Парі Сен-Жермен», 
«Рома», «Барселона», «Лі-
верпуль», «Бешикташ», 
«Тоттенгем». Жереб-
кування 1/8 фіналу Лі-
ги чемпіонів відбудеться 
в понеділок, 11 грудня, в 
Ньйоні (Швейцарія).

 ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів-2017/2018. 

Груповий турнір
Група F

Шахтар — Манчестер Сіті  — 2:1 
Голи: Бернард (26), Ісмаїлі (32) — 
Агуеро ( 90+2, пен.)
Феєноорд — Наполі — 2:1 
Голи: Йоргенсен  (33), Сент-Юсте 
(90+1) — Зелінський (2)
Турнірне становище:  
Манчестер Сіті — 15 очок, Шахтар 
— 12, Наполі — 6, Феєноорд — 3.

Долю важливого матчу вирішили два голи всередині першого тайму
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