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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:
«Гуманітарна криза на 

сході України найглибша 
за три роки, і ситуація 

погіршується. Росія може це 
зупинити шляхом виконання 

мінських угод, припинення 
втручання й підтримки 

сепаратистів».
Спецпредставник Держдепу США у справах України про 
джерело небезпеки на Донбасі 

Єврокомісія надає  
50 мільйонів євро

ПІДТРИМКА. У Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана і Верховного представника ЄС у закордонних 
справах та з політики безпеки Федеріки Могеріні відбулося 4-те за-
сідання Ради асоціації Україна — ЄС. Київ і Брюссель підбивають 
підсумки результативного року: остаточно набрали чинності Уго-
да про асоціацію, безвізовий режим. І тепер, коли механізми спів-
праці запущено в повному обсязі, слід напрацювати дорожню кар-
ту ефективного і взаємовигідного використання можливостей.

Кабінет Міністрів і Європейська комісія підписали Угоду про фі-
нансування заходу «Підтримка ЄС для сходу України», яка перед-
бачає надання Україні фінансування на суму 50 мільйонів євро. 
Угода створює правові підстави для фінансування Єврокомісією 
заходів, спрямованих на сприяння миру, економічному відновлен-
ню та примиренню на сході України.

Заходи реалізовуватимуть за чотирма напрямами, повідомляє 
УНІАН: децентралізація та врядування; економічне відновлення й 
розвиток малого та середнього підприємництва; безпека громади і 
соціальна єдність; секторальні реформи та структурні зміни.

45%
становило зростання товарообігу  

між Україною та Литвою  
за 9 місяців 2017 року 

ПЕРСПЕКТИВА. Уперше за п’ять років головний кошторис 
країна отримала за три тижні до новоріччя 

Бюджет зростання  
ухвалили спокійно  
й розважливо 
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання удосконалення 
механізмів захисту речових 
прав на земельні ділянки»

Як захистити учня від насилля 
у школі? «УК» розпитував 
фахівців, що робити батькам, 
чиї діти зазнали психологічних 
і фізичних травм від учителів 

БЕЗПЕКА 

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи
прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо 
такого об’єкта нерухомого майна.

Якщо за зазначеними особою ідентифікаторами пошуку щодо суб’єкта, визначе-
ними у пункті 17 цього Порядку, в Державному реєстрі прав знайдено записи що-
до більше ніж одного об’єкта нерухомого майна, така особа отримує для ознайом-
лення сформований за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх адрес (кадастрових номерів 
земельних ділянок) та окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта не-
рухомого майна.

Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати щодо кожно-
го з об’єктів нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав.

За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав може також місти-
ти відомості про виникнення, перехід і припинення права власності та інших речових 
прав, обтяження таких прав, а також про внесені зміни до відповідного запису Дер-
жавного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.»;

абзац перший пункту 5 після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами 
«щодо кожного окремого об’єкта нерухомого майна»;

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:
«9. Державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-

офісу за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує 
та реєструє заяву в базі даних заяв, на якій заявник (за умови відсутності зауважень 
до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис. Така заява залишається 
у суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса.

Заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв виключно у разі відсутності доку-
мента про сплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реє-
стру прав, крім випадків, передбачених законом.

10. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена 
особа або уповноважена особа фронт-офісу встановлює особу заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за ін-
шим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, перед-
баченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та доку-
менти, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус».

Особа іноземця та особи без громадянства встановлюються за паспортним доку-
ментом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, упо-
вноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу перевіряє обсяг повнова-
жень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від 
імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, пере-
віряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за допомогою 
порталу електронних сервісів.»;

в абзаці першому пункту 13 слова «Примірник заяви, що залишився у суб’єкта 
державної реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса,» замінити словом «Заява,»;

пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через веб-

портал Мін’юсту надається користувачам, яких ідентифіковано шляхом використан-
ня електронного цифрового підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» 
чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати та-
ку особу.»;

пункт 15 виключити;
пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх 

обтяження здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145).

Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо об’єкта не-
рухомого майна здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;
кадастровий номер земельної ділянки;
адреса об’єкта нерухомого майна.
Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо суб’єкта 

здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:
для фізичних осіб:

– прізвище, ім’я та за наявності по батькові;
– номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для юридичних осіб:
– повне найменування юридичної особи;
– ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.»;
у пункті 18 слова і цифри «Відомості, зазначені у пункті 15 цього Порядку,» замі-

нити словами «Відомості про користувача,»;
3) у Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за-

твердженому зазначеною постановою:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її на-

дання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта 
нерухомого майна, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реє-
стру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відо-
мості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта 
нерухомого майна.

Якщо за зазначеними користувачем ідентифікаторами пошуку щодо суб’єкта, ви-
значеними у пункті 10 цього Порядку, в Державному реєстрі прав знайдено записи 
щодо більше ніж одного об’єкта нерухомого майна, така особа отримує для ознайом-
лення сформований за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх адрес (кадастрових номерів 
земельних ділянок) та окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта не-
рухомого майна.

Після ознайомлення з відповідним переліком користувач може отримати щодо 
кожного з об’єктів нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав.

За бажанням користувача інформація з Державного реєстру прав може також 
містити відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших 
речових прав, обтяження таких прав, а також про внесені зміни до відповідного запи-
су Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.»;

абзац перший пункту 7 після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами 
«щодо кожного окремого об’єкта нерухомого майна»;

пункти 91 і 10 викласти в такій редакції:
«91. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі держав-

ному кадастровому реєстраторові забезпечується з використанням програмних засо-
бів ведення Державного земельного кадастру шляхом здійснення користувачем по-
шуку за кадастровим номером земельної ділянки та отримання відомостей про заре-
єстровані речові права на таке нерухоме майно, їх завантаження в електронній фор-
мі для подальшого використання, у тому числі друку.

За окремим запитом державного кадастрового реєстратора інформація з Держав-
ного реєстру прав може також надаватися у формі переліку кадастрових номерів зе-
мельних ділянок, щодо яких у певний період часу вчинено реєстраційні дії в Держав-
ному реєстрі прав.

Адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує передачу до Держав-
ного реєстру прав відомостей, що зазначені у пошуковому запиті, одночасно з фор-
муванням такого запиту.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав у режимі реального часу за-
безпечує передачу до Державного земельного кадастру відомостей про зареєстрова-
ні речові права на земельну ділянку або перелік кадастрових номерів земельних ді-
лянок, щодо яких у певний період часу вчинено реєстраційні дії в Державному реє-
стрі прав за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті, для доступу до них дер-
жавного кадастрового реєстратора.

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту ін-
формації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висно-
вок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту ін-
формації.

Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймають-
ся в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем 
та зміни до них визначаються Мін’юстом та Держгеокадастром шляхом прийнят-
тя спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими на 
підставі цього Порядку.

10. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх 
обтяження здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно, затвердженого цією постановою Кабінету Міністрів 
України.

Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо об’єкта 
нерухомого майна здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;
кадастровий номер земельної ділянки;
адреса об’єкта нерухомого майна.
Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо суб’єкта 

здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:
для фізичних осіб:

– прізвище, ім’я та за наявності по батькові;
– номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для юридичних осіб:
– повне найменування юридичної особи;
– ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.».
4. У Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та корис-

тування відомостями Державного земельного кадастру, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 509 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 59, ст. 1802):

1) в абзаці першому пункту 8 слова «формування державним реєстратором прав 
на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення Державного реє-
стру прав пошукового запиту за кадастровим номером земельної ділянки» заміни-
ти словами «автоматичного формування за допомогою програмних засобів веден-
ня Державного реєстру прав пошукового запиту за кадастровим номером земель-
ної ділянки під час формування та реєстрації заяви щодо державної реєстрації ре-
чових прав на земельну ділянку, їх обтяжень»;

2) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
«9. Адміністратор Державного земельного кадастру в режимі реального часу за-

безпечує передачу до Державного реєстру прав відомостей про земельну ділянку 
за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті.».

5. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 789 «Про 
запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 87, ст. 2852):

1) у пункті 2:
підпункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«користувачу земельної ділянки – про подані заяви у сфері державної реєстра-

ції речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо земельної ділянки, яка пе-
ребуває у користуванні такого користувача, а саме про реєстраційний номер, дату 
і час реєстрації таких заяв;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реє-

стрі прав надається власникові об’єкта нерухомого майна також про подані зая-
ви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
щодо такого власника, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації та-
ких заяв;».

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 у залі судових засідань №40, 15 лютого 2018 року 
о 14.00 год. відбудеться підготовче судове засідання у 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Соло-
да Андрія Володимировича, 19 червня 1976 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Солод Андрій Володимирович 
та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Прокопчук А. В.,  
Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 у залі судових засідань №40, 15 лютого 2018 року 
о 12.00 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Жарка Сергія Олексан-
дровича, 19 січня 1982 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Жарко Сергій Олександро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів: Бойка В. М.,  
Волошина С. В.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з цим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 19 грудня 
2017 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M. У разі неявки обвинуваченої, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгена Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
на Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 27.12.2017 р. о 14.00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. Суддя 
Ясельський A. M.

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

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в про-
вадженні суду розглядається цивільна справа № 363/2886/16-ц за позовом 
ТОВ «ТРІ Менеджмент» до Пелеха Руслана Миколайовича та ТОВ «Компанія 
«НАФТА-ТРЕЙД», третя особа: ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродук-
ти» про витребування майна та визнання недійсним договору іпотеки.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин 
за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача ТОВ «Компанія «НАФТА-ТРЕЙД» та третьої осо-
би: ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» без поважних причин 
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Рад-
вановську Юлію Анатоліївну, 14.09.1981 року народження, зареє-
стровану: м. Сімферополь, АР Крим, вул. Хрустальова, 97, кв. 94, у 
підготовче судове засідання за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002846 за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни на 11.00 годину 27 грудня 2017 року в приміщенні суду: пр. Мая-
ковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, у колегії суддів під головуван-
ням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі 
неявки обвинуваченої в суд, оголошення вважається належним по-
відомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціально-
го судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця вул. 

Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 15 лютого 2018 року о 12.30 год. відбудуться 
судові засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторо-
вича, 1 січня 1983 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Євтодій Андрій 
Вікторович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо пові-
домити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів  
Короля О. П., Сичука M. М.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області викликає 
Писаревич Тетяну Михайлівну по цивільній справі № 357/8856/17, 
2/357/3181/17 за позовом Шевченка Віталія Володимировича до 
Писаревич Тетяни Михайлівни, треті особи: Перша Білоцерківська 
міська державна нотаріальна контора, Некрасов Сергій Валентино-
вич, про звільнення майна з-під арешту, 15 грудня 2017 року на 09 
год. 30 хв. Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал 
суду № 4.

Суддя Бондаренко О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Захарову Ка-
терину Павлівну, 11.03.1977 року народження, яка проживає: вул. Свердло-
ва, 4, м. Керч, АР Крим, у підготовче судове засідання за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні №42016000000002849 за ч. 1 ст. 111 КК 
України на 10.30 годину 27 грудня 2017 року в приміщенні суду: пр. Маяков-
ського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л. М. 
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в суд, оголошення 
вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за проце-
дурою спеціального судового провадження.

В Олександрівському районному суді Кіровоградської області 15 грудня 
2017 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, 
смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області, від-
будеться розгляду цивільної справи за позовом Представника позивача То-
вариства з додатковою відповідальністю «Інтер-Ріск Україна» в особі Голов-
ного юрисконсульта Бабіч Анастасії Олексіївни, яка діє в інтересах Публічно-
го акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до Ільченка Віталія Петровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. У судове засідання ви-
кликається відповідач Ільченко Віталій Петрович.

Суддя Д. В. Мирошниченко

Іванківський районний суд Київської 
області викликає Ільницьку Юлію Ігорів-
ну, 09.07.1992 р.н., як відповідачку по ци-
вільній справі за позовом Виконавчого 
комітету Шпилівської сільської ради Іван-
ківського району Київської області – Ор-
ган опіки та піклування в інтересах мало-
літніх Козир Вікторії Олександрівни, Іль-
ницької Мілани Вячеславівни до Ільниць-
кої Юлії Ігорівни, третя особа: Служба у 
справах дітей та сім’ї Іванківської район-
ної державної адміністрації, про позбав-
лення батьківських прав та стягнення 
аліментів. Судове засідання відбудеться 
12.12.2017 року о 14.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: 07201, Київська область, 
смт Іванків, вул. І. Проскури, 14а.

У разі неявки відповідачки в судо-
ве засідання, слухання справи буде від-
буватися за її відсутністю. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачці про її обов’язок 
повідомити про причини неявки.

Суддя А. А. Корчков

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/2721/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії — 
Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Сікорської Анастасії Юріївни про 
стягнення заборгованості. Відповідачка 
— Сікорська Анастасія Юріївна, яка меш-
кає за останньою відомою адресою: До-
нецька область, м. Харцизьк, пров. Ні-
коленка, 2а/11, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Доне-
цької області, як відповідачка по цивіль-
ній справі. Судове засідання відбудеться 
13.12.2017 року о 08.30 год. у приміщен-
ні суду за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Банкова, 39а. У разі не-
явки відповідачки до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних та 
доказів.

Суддя С. А. Притуляк

В провадженні Херсонського міського су-
ду Херсонської області перебуває криміналь-
не провадження №12015230000000454 за 
обвинуваченням Анісіна Івана Миколайови-
ча, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра 
Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 
КК України.

Херсонський міський суд Херсонської 
області повідомляє потерпілу Фоміну Ма-
рину Миколаївну, 26.02.1978 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання:  
м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, 
потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 
19.03.1980 року народження, останнє міс-
це проживання: Херсонська область, Кахов-
ський район, с. Коробки, вул. 40 років Пере-
моги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК 
України, що судове засідання по вищевказа-
ному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 14.12.2017 року о 13 год. 30 хв. у примі-
щенні Херсонського міського суду Херсон-
ської області за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, зала судового засідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

Первомайський міськрайонний суд 
Миколаївської області повідомляє Гуре-
вич Ольгу Іванівну, що судовий розгляд 
цивільної справи №484/3221/17, прова-
дження №2/484/1700/17 за позовом Пі-
роженка Олександра Івановича до Гуре-
вич Ольги Іванівни про визначення додат-
кового строку на звернення із заявою про 
прийняття спадщини, через неявку відпо-
відача відкладено на 12.12.2017р. о 13.00 
год.

На вказаний час відповідачці необхідно 
з’явитися до суду за адресою: вул. І. Ви-
говського, 18, м. Первомайськ Миколаїв-
ської області.

У разі неявки відповідачки, позов на 
підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде 
розглянутий за її відсутності на підставі 
наявних у справі доказів та постановлене 
заочне рішення.

Суддя Т. Я. Літвіненко

Могилів-Подільський міськрайонний суд 
Вінницької області викликає в судове засі-
дання Федина Валерія Івановича (останнє 
місце реєстрації: 24032, Вінницька область, 
Могилів-Подільський район, смт Вендича-
ни, вул. Привокзальна, 38) для розгляду ци-
вільної справи за позовом Вендичанської се-
лищної ради, треті особи, які не заявляють 
самостійних вимог щодо предмета спору: 
Служба у справах дітей Могилів-Подільської 
райдерж адміністрації, Федина Людмила Ми-
колаївна до Фединої Галини Миколаївни, Фе-
дина Валерія Івановича про відібрання дітей 
без позбавлення батьківських прав.

Судове засідання призначено на 14.12.2017р. 
о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Могилів-По-
дільського міськрайонного суду Вінницької об-
ласті за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-По-
дільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Київська Т.Б.

У разі неявки Федина В.І. в судове засі-
дання позовна заява буде розглянута за йо-
го відсутності.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» до Єфі-
мова Дмитра Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Єфімов Дмитро Юрійович (за-
реєстрований за адресою: 64000, Харківська обл., 
Куп’янський район, с. Ківшарівка, 1/1), викликається на 
14 грудня 2017 року о 09.30 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідо-
ме, викликається в суд через оголошення в пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя О. Г. Геря

Славутський міськрайсуд Хмельницької облас-
ті повідомляє, що 14 грудня 2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин в Славутському міськрайсуді по вул. 
Я.Мудрого, 48а Хмельницької області, буде розгля-
датися цивільна справа за позовом Мархаюк Люд-
мили Олександрівни до Мархаюка Володимира Ми-
колайовича, 02.03.1964 р.н., жителя: с. Улашанівка 
Славутського району Хмельницької області, вул. Не-
залежності, 112, про визнання особи такою, що втра-
тила право користуватися жилим приміщенням.

Явка відповідача Мархаюка Володимира Микола-
йовича обов’язкова.

Відповідач Мархаюк Володимир Миколайович по-
винен надати заперечення проти позову та докази, 
якими вони обґрунтовуються.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
без його участі.

В.о. голови суду Ю. І. Мацюк

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 38 а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

15.12.2017 о 08:15 до Шестакова Ірина Тихонівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92733, Луганська 
обл., Старобільський р-н, с.Веселе, вул. Жовтнева, 
буд. 8) справа № 431/5000/17, суддя Кудрявцев І. В.

15.12.2017 о 08:00 до Ішутіна Анжеліка Анатолі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 92701, Луган-
ська обл., м. Старобільськ, вул. Старотарозька, буд. 
32 гурт.) справа № 431/4547/17, суддя Кудрявцев І. В.

13.12.2017 о 09:00 до Бугайова Яна Василівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92713, Луганська 
обл., Старобільський р-н, с.Верхня Покровка, вул. Ле-
ніна, буд. 56) справа № 431/4527/17, суддя Ткач О. В.

26.12.2017 о 08:15 до Романов Микола Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 92700, Лу-
ганська обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. 52, 
кв. 22) справа № 431/5020/17, суддя Кудрявцев І. В.

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

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

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. 
Леніна, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

15.12.2017 о 08:40 до Люшина Ольга Федорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 42063, Сумська 
обл., Роменський р-н, сел. Коржі, вул. Роменська, 
буд. 40) справа № 585/3514/17, суддя Шульга В. О.

19.12.2017 о 08:15 до Шваля Іван Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 42071, Сумська 
обл., Роменський р-н, с.Погожа Криниця, вул. Лені-
на, буд. 2) справа № 585/4058/17, суддя Євлах О. О.

19.12.2017 о 08:00 до Павленко Віталій Петрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 42000, Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Коржівського, буд. 65, кв. 70) 
справа № 585/4057/17, суддя Євлах О. О.

21.12.2017 о 08:10 до Перепелиця (Педурець) Єв-
геній Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
42075, Сумська обл., Роменський р-н, с. Анастасів-
ка, вул. К. Зеленко, буд. 11) справа № 585/4051/17, 
суддя Євлах О. О.

21.12.2017 о 08:30 до Скороходова Валентина Ми-
колаївна (останнє відоме місце реєстрації: 42000, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, буд. 248, кв. 
174) справа № 585/4045/17, суддя Євлах О. О.

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.

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

1). Красовського Володимира Івановича, 
22.04.1968 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Красовський В. І. (зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Лозова, 130) ви-
кликається на 15.12.2017 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

2). Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 
року народження, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Куцуру-
бенко О. А. (зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Батищева, 15/8) виклика-
ється на 22.12.2017 року о 10.00 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

3). Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Головня О. Ю., 18.01.1987 року народження (за-
реєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 
21) викликається на 16.01.2018 року о 10.00 год. до 
суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

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

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

ТОВ «Смарті Фемілі»
Одеська область, м. Одеса, керуючись ст. 8 ст. 32 Закону України «Про державний 

ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», 
Повідомляємо про вилучення іграшок, виробництва компаній:
 «Geobra Brandstatter GmbH & Co. KG», Brandstatterstr. 2-10, D-90513 Zirndorf, 

Germany, Німеччина; «Sambro International Ltd»., Dumers lane, Bury, Manchester, BL9 
9UR, Great Britain, Великобританія; «RCEE GMBH», HAFERWENDE 8, 28357 BREMEN, 
GERMANY, Німеччина; «YESWILL INDUSTRIAL COMPANY Ltd», FLAT/RM 2202C 
22/F, NAN FUNG CENTRE, 264-298 CASTLE PEAK RD TSUEN WAN NT, China, Китай; 
«Merchant Ambassador (Holdings) Ltd» ROOM 2502, 25/F, Perfect industrial Building, 31 
Tai Yau Street San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, Китай; «Hasbro SA»., 2800 Delemont 
Route de Courroux 6 Switzerland, Швейцарія; «Lotus Onda Industrial Co., Ltd», Lee 
On Industrial Bldg., 10/F., 70 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Китай; 
«Happy Kid Toy Group Ltd», Room 410-411, 4/F Houston Centre 63, Mody Road, Tsim 
Sha Tsui East, Kowloon,  Гонконг, Китай;» I COM S.p.A. «, Via del Commercio 8 60127  
Ancona Italy, Італія, «Mehano d.o.o. Izola» Polje 9, SI - 6310, Izola Slovenia, Словенія; 
«Gotz Puppenmanufaktur Int.GmbH», Einberger Strabe 113, D-96472 Rodental, Germany, 
Німеччина; «LENA-Hracky s.r.o.», Hlucinska 3, CZ-74714 Ludgerovice, Czech Republic, 
Чеська республіка; «M & C TOY CENTRE LTD», Unit 813, 8/F., Peninsula Centre, 67 Mody 
Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong, Китай; «Imagine8 UK Ltd», 8, Palatine 
Industrial Estate Causeway Ave Warrington WA4 6QQ UK, Великобританія; «GB Global 
Limited», ROOM 1008-9, 10/F., PENINSULA CENTRE, №67 MODY ROAD, TST EAST, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA, Китай; «Sieper Gmbh», Schlittenbacher Str. 60, 58511 
Ludenscheid, Germany, Німеччина; «Toys Limited» 5/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 
Mody Road, TST (Kowloon), Hong Kong  Китай; «Motormax Toy Factory Ltd», 7/F, Tower 
1, South Seas Centre, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, Китай; «Play Visions»19180 
144th Ave NE Woodlinville, WA 98072 Washington USA;  ‘Geobra Brandstatter GmbH & 
Co. KG’, Brandstatterstr. 2-10, D-90513 Zirndorf, Germany, Німеччина; «Stiga Sports A 
B» Box 642 SE 631 08 ESKILSTUNA SWEDEN Швеція; «Red Box Toy Factory LTD.», 7/F, 
Tower 1, South Seas Center, Mody Road Tsimshatsui East, Kowloon, Hong kong, Китай; 
«Shanghai Ying Yuan Stationery Co.,LTD», №51 FENG SHUO ROAD,MA LU TOWN, JIA 
DING AREA,SHANGHAI, CHINA, Китай;  з пошкодженим або відсутнім національним 
знаком відповідності з відсутнім або не повним маркуванням, що не відповідає вста-
новленим вимогам технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженому ПКМУ від 
11.07.2013 р. № 515.

Наполягаємо на негайному поверненні розповсюджувачами всіх одиниць відпо-
відної продукції, що перебуває у їх розпорядженні, для приведення її у відповідність 
із встановленими вимогами та наступним поверненням її власнику. В подальшому у 
разі виявлення вказаної продукції у вільному обігу на території України, ТОВ «Смар-
ті Фемілі» згідно ст. 45 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль 
нехарчової продукції» не несе відповідальність за невідповідність вищевказаної про-
дукції вимогам законодавства. В подальшому відповідальність за невідповідність ви-
щевказаної продукції вимогам законодавства України несуть особи, внаслідок безді-
яльності яких допущено такі порушення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/1456/17 за позовом Фе-
дорченко Олени Олександрівни до Сотнікова Євгена Олександровича 
про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 12.12.2017 року о 13.00 год. (ре-
зервна дата 14.12.2017 р. о 13.00 год.) у залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається Сотні-
ков Євген Олександрович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. 
Проїзна, буд. 16. У випадку неявки відповідача справу буде розгляну-
то за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в 
судове засідання на 14 грудня 2017 року о 15 годині 00 хвилин за 
адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби 
народів, 3-А, до судді Волкової О. І. як відповідачів: Tepeщенка Ле-
оніда Івановича, Літневську Ірину Вікторівну по цивільній справі 
№486/425/17 за позовом ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Южноу-
країнська атомна електрична станція» до Терещенка Леоніда Іванови-
ча, Літневської Ірини Вікторівни про звернення стягнення на переда-
ну в іпотеку квартиру, зняття заборони на її відчуження та виселення.

В разі неявки відповідачів, справу буде розглянуто за їхньої відсут-
ності за наявними в ній матеріалами.

Апеляційний суд Чернівецької області викликає Дорошка Андрія Ан-
тоновича, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Кла-
ри Цеткін, 6, кв. 2, як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№22-ц/794/1035/17 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Петросяна Арсена 
Мартиновича, Дорошка Андрія Антоновича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта Банк» 
на рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 3 квітня 2017 
року, на 12.00 год. 14 грудня 2017 року за адресою: Центральна площа, 
9, м. Чернівці.

В разі неявки в судове засідання відповідача Дорошка Андрія Антоно-
вича справу буде розглянуто в його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Н. К. Височанська

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської об-
ласті за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. 
Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г. В., 2 поверх, каб. 11) о  
10 год. 00 хв. 14.12.2017 року відбудеться слухання цивільної 
справи за позовом Гетьман Марії Михайлівни до Суботцівської 
сільської ради про визнання права власності.

У судове засідання викликається відповідач Стрюц Костянтин 
Олександрович, останнє відоме місце проживання: вул. Шкіль-
на, 7, с. Суботці Знам’янського району Кіровоградської області. У 
випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними в ній матеріалами. Відповідач зобов’язаний 
повідомити суд про причини своєї неявки.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа 
за позовом Публічного акціонерного товариства «ЕнергоБанк» 
до Зеленського Олександра Сергійовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі: Зеленський Олександр Сергійович ви-
кликається до каб. № 15 суду на 15.12.2017 року о 09 годині 30 
хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута в його від-
сутність за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/1753/2017 за позовом Обласно-
го комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в особі Виробни-
чої одиниці «Дружківкатепломережа» до Аврамова Валентина Христофорови-
ча про стягнення заборгованості за надану теплову енергію. Відповідач у спра-
ві: Аврамов Валентин Христофорович, 11 січня 1986 року народження (остан-
нє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. П.Комуни, 77-100), ви-
кликається на 19 грудня 2017 р. об 11.00 годині до суду, зал судового засідання  
№ 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.  
В разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Відповідачці – Кобаковій Ірині Леонідівні, адреса: 98100, АР 
Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 42-Е, кв. 55, необхідно з’явитися 
14.12.2017 р. о 12.45 год. до Дарницького районного суду м. Ки-
єва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114), для участі в судовому 
засіданні по цивільній справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Порше Мобіліті» до Кобакової Ірини Ле-
онідівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки до суду, справу буде розглянуто по 
суті за наявними в ній матеріалами в її відсутність в порядку ст. 
169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Марі-
уполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лукашенка Євгена Васильовича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Лукашенко Євген Васильович викликаєть-
ся на 18 грудня 2017 року о 13.45 годині та на 22 грудня 2017 ро-
ку о 14.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області, для участі в розгляді справи по 
суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Скорнякова Віктора Степановича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України.

Ухвалою Лисичанського міського суду від 5 грудня 
2017 року прийнято рішення про здійснення судового 
розгляду даного кримінального провадження в порядку 
спеціального судового провадження за відсутності обви-
нуваченого Скорнякова B. C., призначивши судовий роз-
гляд на 14 грудня 2017 року о 15 годині 00 хвилин.

Обвинувачений Скорняков B. C., зареєстрований за 
адресою: Луганська область, місто Луганськ, квартал 
Мирний, 17/193.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Скорня-
кова Віктора Степановича на судовий розгляд 14 грудня 
2017 року о 15 годині 00 хвилин за адресою суду: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., 
суддів Шевченко О. В., Коваленко Н. В.

Бахмацький районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання Прокопець Ірину Іванівну, яка 
є відповідачкою у справі за позовом Думика Сергія Ва-
лерійовича до Прокопець Ірини Іванівни про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2017 року о 
14 год. 30 хв. у приміщенні Бахмацького районного су-
ду Чернігівської області за адресою: вул. Соборності, 42,  
м. Бахмач Чернігівської області. Головуючий по справі 
суддя П. І. Пархоменко.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповіда-
чка вважається повідомленою про день, час та місце роз-
гляду справи і у випадку неявки до суду справа може бу-
ти розглянута за її відсутності.

Павловська Алла Вікторівна, 18.10.1986 р.н., останнє 
відоме місце реєстрації якої: Донецька обл., м. Харцизьк, 
м-н Металургів, будинок 7, квартира 66, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області 
як відповідачка по цивільній справі № 227/3468/17 за по-
зовом Павловського Михайла Олеговича до Павловської 
Алли Вікторівни, третя особа: Павловська Юлія Юріївна, 
про зменшення розміру аліментів на утримання дитини. 
Судове засідання відбудеться 15.12.2017 року о 08.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неяв-
ки відповідачки до суду, справу буде вирішено на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що ПАТ «СК «Скайд» викликається в су-
дове засідання як відповідач у цивільній справі за по-
зовом Осадчого Олександра Васильовича, Осадчого 
Василя Анатолійовича до Даниленка Ігоря Петрови-
ча, ПAT «CK «Скайд» про відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2017 року 
о 16 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. 
Кургузова, 7, кабінет №21.

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

Суддя І. Ю. Котлярова

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Толпиго Валентину Іванівну, 01.01.1952 року 
народження, зареєстровану: м. Сімферополь, АР Крим, 
вул. О.Невського/Річна, 29/11, у підготовче судове засі-
дання за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні № 4201600000000002847 за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни на 10.00 годину 27 грудня 2017 року в приміщенні су-
ду: пр. Маяковського, 5-В, м. Київ, кабінет № 7, у колегії 
суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обви-
нуваченої в суд, оголошення вважається належним пові-
домленням і розгляд справи можливий за процедурою 
спеціального судового провадження.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Клєщукову Анаста-
сію Дмитрівну як відповідачку по цивільній справі 
№328/2845/17 за позовом Клєщукова Дмитра Віта-
лійовича до Клєщукової Анастасії Дмитрівни про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12.12.2017 року о  
08 годині 20 хвилин у приміщенні Токмацького ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 
28.

Суддя Курдюков В. М.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Мельника Ігоря Васильовича, 1972 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 290/6759/117 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Аксьонова B. Є. в 
підготовче судове засідання, що відбудеться 12 січ-
ня 2018 р. о 09 год. 15 хв. та 19 січня 2018 р. о 10 год. 
30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.
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Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинуваченого: 
Береста Валерія Григоровича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. Гор-
на, б. 2, кв. 67 по кримінальному провадженню щодо Береста В. Г., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України.

Судові засідання відбудеться 21 грудня 2017 року о 09.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду без поваж-
них причин, це оголошення вважається належним повідомленням і справу 
буде розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького О. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Кострубицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Роздольна, 28/126, викликається до суду на 11.00 год. 22 грудня 2017 року (корп. 
№ 2, каб. № 18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Новико-
ва Вадима Олександровича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, пр. Леніна, буд. 28, кв. 25 в судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовом Новикової Ольги Юріївни до Новикова Вадима Олександрови-
ча про надання дозволу на тимчасові виїзди/в’їзди до зони АТО неповнолітньої ди-
тини без дозволу батька, третя особа: Служба у справах дітей Лисичанської місь-
кої ради Луганської області, яке відбудеться 19 грудня 2017 року о 15 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 
7. У разі неявки в дане судове засідання, справа буде розглянута без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. О. Шевченко (Краснокутська)

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Мико-
лайовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, який викликається для участі у розгляді кри-
мінального провадження, яке відбудеться 22 грудня 2017 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 19.12.2017 року о 13.00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру 5, Лисенка Валерія Адімовича (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, 61/10) як від-
повідача по цивільній справі № 219/6660/17 за позовом Чумаченко Олени 
Олегівни, третя особа: Орган опіки та піклування Бахмутської міської ради 
про позбавлення батьківських прав.

Суддя Дубовик Р. Є.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 28 вересня 2017 ро-
ку прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 22017130000000124 за обвинуваченням Княжева Сер-
гія Миколайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Княжев Сергій Миколайович у підготовче су-
дове засідання, яке відкладено на 09 годину 00 хвилин 21 грудня 2017 року та відбудеть-
ся у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, 
час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 20 грудня 2017 року (корп. № 1, 
каб. № 12), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціально-
го судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Обложкіна Романа Вікторо-
вича до Обложкіної Тетяни Іванівни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Обложкіна Тетяна Іванівна, проживає за адресою: 86494, 
Донецька область, м. Бунге, вул. Мануїльського, 32 викликається в судове засі-
дання, призначене на 09 год. 30 хв. 21.12.2017 р. до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні до-
кази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Кремінський районний сул Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Наза-
ренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича, як обвинувачених, 
в судове засідання по кримінальному провадженню № 414/1899/15-к, 
провадження № 1-кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та 
Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, 
що відбудеться 18 грудня 2017 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинуваченого: 
Кратірова Георгія Костянтиновича, який мешкав за адресою: м. Донецьк,  
пр. Комсомольський, б. 31, кв. 66 по кримінальному провадженню щодо Кра-
тірова Г. К., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Судові засідання відбудуться 22 грудня 2017 року о 09.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду без поваж-
них причин, це оголошення вважається належним повідомленням і справу 
буде розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Обвину-
вачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, виклика-
ються до суду на 10.00 год. 22 грудня 2017 року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у су-
довому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченими та оголошення їх 
у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача: Вєрьов-
кіну Наталію Володимирівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Сєвєрна, 25,  
с. Ящикове, Перевальський район, Луганської області, в судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний банку України» в 
особі філії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Вєрьовкіна Ва-
дима Юрійовича, Вєрьовкіної Наталії Володимирівни про стягнення заборгованос-
ті за договором про іпотечний кредит, яке відбудеться 17 грудня 2017 р. о 08 го-
дині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 
38, каб. 10. У разі неявки в дане судове засідання, справа буде розглянута без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходиться цивільна справа  
№ 263/15532/17 за позовом Чайки Олександри Дмитрівни до Чайки Дмитра Олек-
сандровича про визнання особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Відповідач Чайка Дмитро Олександрович, 06.05.1995 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна), б. 91, кв. 89, 
викликається для участі у розгляді справи, які відбудуться 21 грудня 2017 року о 
08.40 годині та 27 грудня 2017 року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 18, 21.

Суддя П. І. Папаценко

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвину-
ваченням Семенової Тетяни Вікторівни, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Міжнародна, 40/12.

Суд викликає як обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну у підготовче судо-
ве засідання на 19 грудня 2017 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Федореєва 
Леоніда Володимировича, як відповідача у судове засідання для розгляду 
цивільної справи за позовом Федореєвої Світлани Василівни до Федореєва 
Леоніда Володимировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 22 грудня 
2017 року о 08 год. 45 хв. (резервна дата судового засідання 27 грудня 2017 
року о 08 год. 45 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: 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

Василенко Володимир Вікторович, 17.10.1951 року народження, остан-
нє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, міс-
то Кам’янське, проспект Комсомольський, будинок 2-б, квартира 138, ви-
кликається у відкрите судове засідання як відповідач на 09.40 годину 5 січ-
ня 2018 року в цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Союз-Дні-
про» до Калниш Юлії Леонідівни, Василенка Володимира Вікторовича про 
стягнення боргу за кредитним договором.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під голову-
ванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського районного суду  
м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’ян-
ське, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в 
пресі, відповідач Василенко Володимир Вікторович вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. 
Мелітопольська, 172) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться  14.12.2017 о 13:30 
до Коваленко Едуард Іванович (останнє відоме місце  
реєстрації: 74805, Херсонська обл., м. Каховка, вул.  
Комінтерну, буд. 31) справа № 658/3489/17, суддя  
Подіновська Г. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Токмацький районний суд Запорізької обл. (адреса 
суду: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться   15.12.2017 о 08:30 до Кононенко Сергій Ві-
кторович (останнє відоме місце реєстрації: 71770, Запо-
різька обл., Токмацький р-н, с. Запоріжжя, вул. Зелена, 
буд. 6) справа № 328/2721/17, суддя Андрущенко О. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповіда-
ча Лук’янчикова Дмитра Євгеновича (м. Луганськ, 
смт Ювілейне, вул. ім. Генерала Дідоренка) по спра-
ві № 409/1379/17 за позовною заявою Дніпропетров-
ського державного університету внутрішніх справ до 
Лук’янчикова Дмитра Євгеновича про відшкодування 
витрат, пов’язаних з утриманням під час навчання.

Судове засідання відбудеться 18.12.2017 року о 
08.00 год. (резервна дата 21.12.2017 р.) в залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. 
Шевченка, 2.

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

Суддя Третяк О. Г.

Коропський районний суд Чернігівської області. 
(адреса суду: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, 
вул. Кибальчича, 12) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

22.12.2017 о 12:00 до Драгель Валентина Василів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 16201, Чернігів-
ська обл., смт Короп, вул. Заводська, буд. 66) справа 
№ 735/1163/17, суддя Балаба О. А.

29.12.2017 о 10:00 до Астапенко Сергій Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 16223,  
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Оболоння, вул. 
Суюнова, буд. 102) справа № 735/1273/17, суддя  
Балаба О. А.

04.01.2018 о 10:00 до Максюра Тетяна Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 16200, Чернігівська 
обл., смт. Короп, вул. Механізації, буд. 44) справа  
№ 735/1248/17, суддя Балаба О. А.

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.

Іванівський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
67200, Одеська обл., смт Іванівка, вул. Леніна, 81-а) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
13.12.2017 об 11:40 до Щербула Ольга Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 67240, Одеська обл., Іванів-
ський р-н, смт Петрівка, вул. Роз’їзд Кубанка, буд.) справа  
№ 499/762/17, суддя Погорєлов І. 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.

Заставнівський районний суд Чернівецької обл. (адреса 
суду: 59400, Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалеж-
ності, 95) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  13.12.2017 о 09:00 до Савка Михайло Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 59444, Чернівецька 
обл., Заставнівський р-н, с. Добринівці, вул. Дружби, буд. 
10) справа № 716/1824/17, суддя Сірик І. С.

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

Сколівський районний суд Львіської області (адреса су-
ду: 82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  13.12.2017 об 11:00 до Бабич Адріана Андріїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 82631, Львівська обл., 
Сколівський р-н., с. Козьова) справа № 453/1125/17, суддя  
Курницька В. Я.

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.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться о 15 год. 45 
хв. 14 грудня 2017 року в приміщенні Чернігівського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд. 
391, Дякова Олега Вікторовича, останнє відоме місце ре-
єстрації: 86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Ні-
колаєвська, буд. 2, кв. 7, як заінтересовану особу по ци-
вільній справі № 2-450/2009, за заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк», заінтересована особа Дяков Олег Вікторович про 
відновлення втраченого судового провадження. 

Суддя Богослов А. В.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 

в судове засідання Сілла Лансіне за позовом Івано-

вої Ксенії Петрівни до Сілла Лансіне про розірвання 

шлюбу, що відбудеться 14.12.2017 р. о 09 год. 55 хв. 

у приміщенні Жовтневого районного суду м. Запо-

ріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олек-

сандрійська, 6, каб. №25.

Суддя Світлицька В. М.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання представника Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Лізингова ком-
панія «ВАШ АВТО», як відповідача по цивільній спра-
ві №2/311/993/2017 за позовом Болячкіної Валенти-
ни Семенівни до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Лізингова компанія «ВАШ АВТО» про за-
хист прав споживача. Судове засідання відбудеть-
ся 14 грудня 2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщен-
ні Василівського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка, Запо-
різька область.

Суддя С. П. Пушкарьова

З 16.12.2017 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи 
(тарифні плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет через супут-
никовий канал зв’язку на базі технології «TOOWAY» для фізичних та 
юридичних осіб, представників середнього і малого бізнесу та фізич-
них осіб — підприємців.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування роз-
міщено на сайтах www.domtele.com та www.sputnik.datagroup.ua. Без-
коштовно отримати додаткову інформацію можна також і за номером 
телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00 для фізичних осіб та 0 800 21 
10 00 для юридичних осіб, представників середнього і малого бізнесу 
та фізичних осіб — підприємців.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Кириченко Тетяни Миколаївни до Самаріна Сергія 
Юрійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон 
без згоди та супроводу батька.

Відповідач: Самарін Сергій Юрійович, 1981 року народження, викли-
кається на 12 грудня 2017 року о 13.00 годині до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкрито-
му судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає Бузун Аль-
біну Каджиківну, 12.08.1988 року народження, зареєстровану за адре-
сою: 37240, м. Заводське, вул. Озерна, буд. 13а, кв. 19 Лохвицького ра-
йону Полтавської області, фактичне місце проживання: 37240, м. За-
водське, вул. Ватутіна, 77 Лохвицького району Полтавської області, як 
відповідачку в цивільній справі за позовом Бузуна В’ячеслава Михайло-
вича до Бузун Альбіни Каджиківни про усунення перешкод щодо учас-
ті у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який прожи-
ває окремо від неї.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 13 грудня 2017 року.
В разі неявки відповідача справа буде розглядатися за його відсут-

ності на підставі наявних у ній матеріалів.
Суддя В. А. Бондарь
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Валківський районний суд Харківської області ви-
кликає Максименка Володимира Володимировича, 
18.01.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Підгір-
нівська, 17, с. Новий Мерчик Валківського району Хар-
ківської області, на судове засідання, яке відбудеться 
15.01.2018 р. о 10.00 за адресою: м. Валки, вул. Харків-
ська, 4, зала №3, для участі в розгляді цивільної спра-
ви №615/1232/17 за позовом Максименко Таісії Федотів-
ни до Максименка Володимира Володимировича, третя 
особа: Новомерчицька сільська рада Валківського р-ну 
Харківської обл., про визнання особи такою, яка втрати-
ла право користування житловим приміщенням. Відпо-
відно до ч.9 ст.74 ЦПК України після публікації оголошен-
ня відповідач вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи. У разі його неявки позов може бу-
ти розглянуто за його відсутності на підставі наявних по 
справі доказів. Максименко В. В. у разі неявки з поваж-
них причин зобов’язаний повідомити суд про ці причини.  

Суддя  О. В. Товстолужський

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

14.12.2017 о 14:00 до Казміренко Микола Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 15400, Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Скоробогатого, буд. 13) справа  
№ 744/1058/17, суддя Гнип О. І.

18.12.2017 о 09:00 до Федюнін Максим Олексійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 15401, Чернігівська 
обл., м. Семенівка, вул. Комунальна, буд. 17, кв. 8) справа  
№ 744/1139/17, суддя Гнип О. І.

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

Кремінський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92900, Луганська обл., м. Кремінна, вул. Красна, 5) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.12.2017 о 16:00 до Ткаченко Олена Євгенівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92903, Луганська обл., Кре-
мінський р-н, м. Кремінна, пров. Зарічний, буд. 3) справа  
№ 414/2090/17, суддя Безкровний І. Г.

14.12.2017 о 16:15 до Пінчук Геннадій Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92902, Луганська обл., м. Кре-
мінна, вул. Санаторна, буд. 4, кв. 2) справа № 414/2101/17,  
суддя Безкровний І. Г.

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

Деснянський районний суд м. Києва повторно 
викликає обвинувачену Гаврилюк Марію Павлівну, 
22.11.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
О.Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 25 грудня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняк Р. Я.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідача Сороку Олену Олексіївну, яка 
проживає за адресою: вул. Леніна, буд. 13, кв. 3,  
м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Донецького обласного управлін-
ня АТ «Ощадбанк» до Сороки Олени Олексіївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 27.12.2017 року о 
09.00 годині у приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, 27А під 
головуванням судді Гуцал О. П., кабінет №16.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності.

Бородянський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 07800, Київська обл., смт Бородянка, вул. Леніна, 315) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.12.2017 о 12:30 до Лозенко Галина Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 07840, Київська обл., Бо-
родянський р-н, с. Пилиповичі, вул. Воровського, буд. 78) 
справа № 360/2041/17, суддя Міланіч А. М.

21.12.2017 о 13:45 до Макарчук Олександр Геннадійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07820, Київська обл., Боро-
дянський р-н, с.Пісківка, вул. Комсомольська, буд. 97) спра-
ва № 360/1741/17, суддя Міланіч А. М.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Євдокимову Віру Василівну, 25.11.1955 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 
31, кв. 224), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26 грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняка Р. Я.

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

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача по цивільних справах 
№693/1343/16-ц та №693/1344/16-ц за позовом Керівника Уман-
ської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головно-
го управління держгеокадастру в Черкаській області до Корот-
кова Юрія Григоровича та ФГ «Калаур» про визнання наказів не-
дійсними, розірвання договорів оренди та суборенди землі, її по-
вернення, Короткова Юрія Григоровича, місце проживання та ре-
єстрації якого не встановлено судом, останнє відоме місце реє-
страції: вул. Армавірська, 25, кв. 10, м. Донецьк.

Попереднє судове засідання у справі №693/1343/16-ц відбу-
деться 20 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. у залі судових за-
сідань №8 Жашківського районного суду Черкаської області за 
адресою: вул. Благовісна, 8, м. Жашків, Черкаська область.

Попереднє судове засідання у справі №693/1344/16-ц відбу-
деться 20 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв. у залі судових за-
сідань №8 Жашківського районного суду Черкаської області за 
адресою: вул. Благовісна, 8, м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, 
справа буде розглянута без участі відповідача.

Суддя Р. В. Шимчик

Хортицький районний суд м. Запоріжжя (69076, 
м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33) викликає Че-
редниченка Антона Володимировича, 28.12.1980 
року народження, остання відома адреса: АР 
Крим, Сімферопольський район, село Кольчугі-
но, вул. Новосадова, буд. 69, як відповідача у справі  
№ 2/337/1684/2017, ЄУН № 337/3830/2017 за позо-
вом Чередниченко Наталії Геннадіївни до Чередни-
ченка Антона Володимировича, третя особа — Ор-
ган опіки та піклування Хортицької районної адміні-
страції м. Запоріжжя, про позбавлення батьківських 
прав відносно малолітнього сина Чередниченка Мак-
сима Антоновича, 28.05.2012 року народження, у су-
дове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2017 ро-
ку о 09.00 год., кабінет № 8. У разі неявки в судове засі-
дання та неповідомлення про поважну причину неявки, 
позов буде розглянутий у відсутності відповідача на під-
ставі документів, наявних у матеріалах провадження.

Суддя Л. Г. Салтан

Бучацький районний суд Тернопільської області 
викликає в судове засідання як відповідача Сейда-
метова Тимура Маликовича, місце перебування яко-
го невідоме, останнє місце проживання — м. Феодо-
сія, вул. Барсова, 4, Автономна Республіка Крим, по 
справі за позовом Чорної Олесі Василівни до Сейда-
метова Тимура Маликовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 13 
грудня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен 
повідомити суд про причини.

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

Суддя В. Б. Федорончук

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Чаадаєва Володимира Івановича (ві-
доме місце реєстрації: вул. Литовська, буд. 3, м. Брянка 
Луганської області), Мосейчук Людмилу Олександрівну 
(відоме місце реєстрації: м-н Молодіжний, буд. 7, кв. 10, 
м. Брянка Луганської області) по справі № 415/7110/17 
за позовом ПАТ «Ощадбанк» в особі філії — Лугансько-
го обласного управління AT «Ощадбанк» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором у судове засі-
дання, що відбудеться 21 грудня 2017 року о 15.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської 
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а 
також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, спра-
ву буде розглянуто на підставі наданих суду документів, 
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства Комерційний 
банк «ПриватБанк» до Гайнутдінової Марини Равілівни 
про стягнення заборгованості.

Відповідачка Гайнутдінова Марина Равілівна (останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька обл., Добропільський 
р-н, с. Кучерів Яр, вул. Свободи, буд. 8) викликається на 10 
год. 30 хв. 14 грудня 2017 року до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді спра-
ви. До розгляду справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні дока-
зи по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
чки, необхідно повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання відповідача Товстоп’ята Макси-
ма Сергійовича (останнє відоме місце проживання 
відповідача: м. Київ, бульв. Дарницький, буд. 10-А, 
кв. 38) по цивільній справі за позовом Карнаухової-
Товстоп’ят Катерини Геннадіївни, поданого в осо-
бі представника Ярош Людмили Володимирівни до 
Товстоп’ята Максима Сергійовича, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації, про позбавлення бать-
ківських прав, яке відбудеться 13 березня 2018 року 
о 09 год. 20 хв. у приміщенні Дніпровського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5, каб. 108 (суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Товстоп’ята М. С. справа 
буде розглянута в його відсутність.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Савченка Ігоря Сергійови-
ча, Сопову Ольгу Михайлівну по цивільній справі  
№ 425/1696/17; № 2/425/465/17 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до 
Савченка Ігоря Сергійовича, Сопової Ольги Михай-
лівни про стягнення заборгованості в судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 грудня 2017 року об 11 год. 30 
хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі  
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Суддя Є. О. Романовський

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє відповідачів Фермерське господарство «Зо-
лота пташка» та Гадицького Миколу Миколайовича, місце 
перебування якого невідомо, що розгляд цивільної справи  
№ 484/3384/17, провадження № 2/484/1757/17 за позовом 
Ташлицької Ольги Сергіївни до Фермерського господарства 
«Золота пташка» та Гадицького Миколи Миколайовича про 
розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення 
заборгованості по орендній платі відкладено на 14.12.2017 
р. о 10.30 год. у приміщенні Первомайського міськрайонно-
го суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська об-
ласть, м. Первомайськ, вул. І. Виговського, 18.

Відповідачам: представнику Фермерського господарства 
«Золота пташка» та Гадицькому Миколі Миколайовичу не-
обхідно з’явитися в судове засідання на зазначені час та міс-
це з довіреністю, паспортом та кодом.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України буде розглянутий за їхньої відсутності на підста-
ві наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.

Суддя Д. А. Паньков

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по цивіль-
ній справі № 409/2022/17 за позовом ТОВ «Фінансо-
ва компанія «Позика» до Бабкіна Едуарда Вікторови-
ча про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.12.2017 року о 
14.30 год. (резервна дата на 02.01.2018 року о 14.30 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Бабкін Едуард Вікторо-
вич, адреса: кв-л Зарічний, б. 9, кв. 141, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє 
Кекала Андрія Альфредовича, 29.04.1969 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ши-
ронінців, буд. 5, кв. 44, Ковригу Євгена Володимировича, 
16.04.1975 року народження, зареєстроване місце прожи-
вання: с. Колісники Зміївського району Харківської облас-
ті, вул. Центральна, 30, про проведення судового засідання 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ковриги Євге-
на Володимировича, Кекала Андрія Альфредовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.12.2017 року о 08 годині 
00 хвилин у приміщенні Зміївського районного суду Харків-
ської області за адресою: м. Зміїв Харківської області, вули-
ця Адміністративна, 6, зал судового засідання №3.

В разі неявки відповідачів Кекала А. А., Ковриги Є. В. у су-
дове засідання, судовий розгляд справи буде проводитися 
за їхньою відсутністю.

Суддя Овдієнко В. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра Мико-
лайовича, 12.11.1978 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Корнієнко О. М., зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Корнієнка 
О.М. у судове засідання, яке відбудеться 22 грудня 2017 
року о 10.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник С. М., суддів Осіпенко Л. М., 
Юрченко С. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 19 грудня 2017 року о 08.30 
годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі за 
позовом AT «Ощадбанк» до Долгого Дениса Ігорови-
ча про стягнення заборгованості за Договором про 
відкриття та обслуговування рахунку, випуск та на-
дання платіжної картки №412614 від 10 жовтня 2014 
року.

Долгий Денис Ігорович, 06.01.1993 р.н., адреса ре-
єстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ярошен-
ка, 8/3.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази на їх підтвердження. У ра-
зі неявки відповідача в судове засідання справа, згід-
но з вимогам ЦПК України може бути розглянута за 
його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по ци-
вільній справі № 409/2275/17 за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Позика» до Комаренка Сергія 
Павловича та Комаренко Світлани Юріївни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.12.2017 року о 
14.00 год. (резервна дата на 02.01.2018 року о 14.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Комаренко Сергій Павло-
вич, адреса: кв-л Зарічний, б. 2, кв. 283, м. Луганськ.

Викликається відповідачка Комаренко Світла-
на Юріївна, адреса: кв-л Зарічний, б. 2, кв. 283,  
м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Мотовильська Любов Іванівна, проживаюча за 
адресою: м Київ, вул. Срібнокільська, 12, кв. 98, ви-
кликається як відповідачка Дарницьким районним 
судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 
28 грудня 2017 року о 13 год. 45 хв. у цивільній спра-
ві за позовом ОСББ «Приозерне 12» до Мотовиль-
ської Любові Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13, зал 6.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справа буде розглянута в її відсутність з урахуван-
ням наявних у ній доказів відповідно до чинного за-
конодавства.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Хар-
ченка Олексія Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2,  
ст. 437 ч. 2 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто Красний 
Луч, вулиця Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Харченка Олексія 
Геннадійовича в судовий розгляд на 22 грудня 2017 року о 
09 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, 
місто Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Коваленко Н. В., Чернобривко Л. Б.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом AT 
«Ощадбанк» до Іскрицької Лариси Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі викликається до суду  
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315), 
для участі у розгляді справи по суті: Іскрицька Ла-
риса Вікторівна, 17.08.1972 р.н. (яка мешкає: Доне-
цька область, м. Єнакієве, с. Оленівка, вул. Ольги Ко-
билянської, 12, місце реєстрації невідоме) виклика-
ється на 19 грудня 2017 року о 08 годині 30 хвилин.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки, вона повинна повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Радченко Л. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає цивільну справу за позовною заявою Такта-
шева Анвара Захаровича до Горлівської міської ради До-
нецької області про визнання права власності на неру-
хоме майно в порядку спадкування за законом. Відпові-
дач по справі Горлівська міська рада Донецької області, 
останнє відоме місце розташування: Донецька область, 
м. Горлівка, проспект Перемоги, будинок № 67, викли-
кається на 21 грудня 2017 року о 15 годині 30 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
(Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2), для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.
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Виклик в суд Журналістки спеціального проекту 
Телеканалу новини «24» «Центр розслідувань Укра-
їна» Дочірнього підприємства ПрАТ «Телерадіоком-
панія Люкс» Катерини Мітєвої.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва знаходиться цивільна справа за позо-
вом Громадської організації «Всеукраїнська народ-
на рада протидії корупції та громадської експертизи 
влади» в особі Голови правління – Будніка Анатолія 
Костянтиновича до Журналістки спеціального про-
екту Телеканалу новини «24» «Центр розслідувань 
Україна» Дочірнього підприємства ПрАТ «Телерадіо-
компанія Люкс» Катерина Мітєва, Телеканал новини 
«24» «Центр розслідувань Україна» Дочірнього під-
приємства ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» в особі 
директора Марчук Наталії Сергіївни про захист честі, 
гідності і ділової репутації та спростування недосто-
вірної інформації.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено 
на 5 лютого 2018 року о 14 годині 30 хвилин у Шев-
ченківському районному суді м. Києва (адреса суду: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає в судове засідання Катерину Мітєву 
як відповідачку. Явка до суду обов’язкова. У разі не-
явки відповідачки, справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 
08.01.1988 р.н, останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Торез (нині м. Чистякове), вул. 
Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовського 
районного суду Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 15.30 годи-
ну 21 грудня 2017 року, у кримінальному проваджен-
ні № 22014050000000451 щодо обвинувачення Колес-
никової Г.Г. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Справа розглядатиметься у скла-
ді колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П.,  
суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвину-
ваченої в судовому засіданні обов’язкова. Наслідка-
ми неприбуття обвинуваченої за викликом без по-
важних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, є на-
кладення грошового стягнення, примусовий привід, 
а також здійснення спеціального судового прова-
дження у відсутності обвинуваченої. З моменту опу-
блікування повістки про виклик у газеті «Урядовий 
кур’єр», обвинувачена вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом.

Виклик в суд директора Телеканалу новини «24» 
«Центр розслідувань Україна» Дочірнього підприєм-
ства ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» Марчук Ната-
лії Сергіївни.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва знаходиться цивільна справа за позо-
вом Громадської організації «Всеукраїнська народ-
на рада протидії корупції та громадської експертизи 
влади» в особі Голови правління – Будніка Анатолія 
Костянтиновича до Журналістки спеціального про-
екту Телеканалу новини «24» «Центр розслідувань 
Україна» Дочірнього підприємства ПрАТ «Телерадіо-
компанія Люкс» Катерина Мітєва, Телеканал новини 
«24» «Центр розслідувань Україна» Дочірнього під-
приємства ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» в особі 
директора Марчук Наталії Сергіївни про захист честі, 
гідності і ділової репутації та спростування недосто-
вірної інформації.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено 
на 5 лютого 2018 року о 14 годині 30 хвилин у Шев-
ченківському районному суді м. Києва (адреса суду: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає в судове засідання Марчук Наталію 
Сергіївну як відповідачку. Явка до суду обов’язкова. 
У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута 
за наявними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

Троїцький районний суд Луганської області повідомляє 
відповідачів: Пруднікову Світлану Анатоліївну, Курильову 
Наталію Михайлівну, Управління комунальним майном Лу-
ганської міської ради, Луганське міське комунальне підпри-
ємство Бюро технічної інвентаризації, Третю Луганську дер-
жавну нотаріальну контору, що 26 вересня 2017 року у ци-
вільній справі №2-637/12 за позовом Адаменка Олександра 
Анатолійовича до Адаменко Валентини Миколаївни про ви-
знання права власності та визначення порядку користуван-
ня житловим будинком, за об’єднаним позовом Прудніко-
вої Світлани Анатоліївни, Курильової Наталії Михайлівни до 
Адаменко Валентини Миколаївни, Управління комунальним 
майном Луганської міської ради, треті особи — Адаменко 
Олександр Анатолійович, Луганське міське комунальне під-
приємство БТІ, третя особа Луганська державна нотаріаль-
на контора, про визнання права власності на частку домово-
лодіння Троїцьким районним судом Луганської області ухва-
лено рішення про відновлення втраченого судового прова-
дження в частині рішення суду.

Рішення може бути оскаржене лише в частині дій суду 
щодо відновлення втраченого судового провадження шля-
хом подачі апеляційної скарги через Троїцький районний суд 
Луганської області до Апеляційного суду Луганської області 
протягом десяти днів з дня його ухвалення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у 
судовому засіданні під час проголошення судового рішення, 
можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня 
опублікування цього оголошення.

Суддя О. С. Певна

Втрачений судновий білет 

на судно «Наутилус» з бортовим номером 

УМБ 868-К, зареєстрований на Белевята 

Ігоря Ярославовича, вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 30 листопада 2017 року розглянуто цивільну 
справу №409/1322/17 за позовом Шепетка Олександра Гав-
риловича до Слєпцової Інни Валеріївни про розірвання шлю-
бу та винесено заочне рішення про задоволення позову в по-
вному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Втрачений судновий білет 

на катер «Прогрес-2М», інд. № КИВ-6450-к, 

що належить Вінницькій міській рятувально-

водолазній службі, вважати недійсним.

Адвокатська діяльність Яновської Олександри Григорів-
ни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльніс-
тю № 467, видане 15.06.1994 р. на підставі рішення Київської 
міської КДКА від 14.06.1994 р. № 4) зупинена з 13 листопада 
2017 року на підставі заяви Яновської О. Г. про зупинення ад-
вокатської діяльності від 13 листопада 2017 року.

Саратський районний суд Одеської обл. (адре-
са суду: 68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 
107) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

02.02.2018 о 09:00 до Радченко Олег Кирилович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68263, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Сергіївка, вул. Першотравне-
ва, буд. 88) справа № 513/992/17, суддя Бучацька А. І.

26.12.2017 о 10:00 до Кріцька Оксана Олександрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68261, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Константинівка, вул. Козаць-
ка, буд. 47) справа № 513/680/17, суддя Бучацька А. І.

26.12.2017 об 11:30 до Карпова Ганна Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68251, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Заря, вул. Октябрська, буд. 
207) справа № 513/745/17, суддя Бучацька А. І.

17.01.2018 о 09:30 до Лиховид Тетяна Юріївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 68240, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Ройлянка, вул. Щорса, буд. 
19) справа № 513/862/17, суддя Бучацька А. І.

17.01.2018 о 10:00 до Мураткова Марія Степанів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68242, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Котовського, 
буд. 68) справа № 513/868/17, суддя Бучацька А. І.

17.01.2018 об 11:00 до Грібкова Наталія Павлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68252, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Михайлівка, вул. Леніна, буд. 
101) справа № 513/860/17, суддя Бучацька А. І.

19.01.2018 о 09:00 до Малюкін Михайло Якович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68242, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Пушкіна, буд. 
92) справа № 513/1033/17, суддя Бучацька А. І.

19.01.2018 о 09:30 до Ляновська Альона Петрів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 67641, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Мирнопілля, вул. Перемоги, 
буд. 37) справа № 513/1036/17, суддя Бучацька А. І.

17.01.2018 о 12:00 до Сулаков Руслан Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 68261, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Кулевча, вул. Горького, буд. 
56) справа № 513/976/17, суддя Бучацька А. І.

02.02.2018 о 10:30 до Федорончук Іван Вікторо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 68240, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Ройлянка, вул. Мічуріна, буд. 
8) справа № 513/995/17, суддя Бучацька А. І.

02.02.2018 о 10:00 до Царенко Сергій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 68221, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Благодатне, вул. Леніна, буд. 
77) справа № 513/994/17, суддя Бучацька А. І.

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

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

Гайворонський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 25.01.2018 року о 14 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Гайворон, вул. В. Кобзаря, 3, каб. 
№ 5 (суддя Сліпенко Р. Ю.) відбудеться слухання ци-
вільної справи № 385/1542/17, 2/385/737/17 за позо-
вом Бойченко Інни Володимирівни до Рогачевсько-
го Василя Петровича про зміну розміру аліментів. У 
судове засідання викликається відповідач, Рогачев-
ський Василь Петрович. У разі неявки в судове за-
сідання відповідача, справа буде розглянута за його 
відсутності за наявними матеріалами справи. Одно-
часно суд роз’яснює відповідачу його обов’язок пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Голопристанського районного суду м. Го-
ла Пристань Сіянко В. М. повідомляє про слухан-
ня цивільної справи за позовом ПАТ СК «Україн-
ська страхова група» до Приходкіна Гліба Сергійо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 
22.12.2017 року о 13.10 год. за адресою: м. Гола При-
стань, вул. Горького, №19, та викликає до суду від-
повідача: Приходкіна Гліба Сергійовича, який прожи-
ває: с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 52. У разі неявки 
в судове засідання відповідача справа буде розгля-
датися за його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Чиркун Світла-
ну Миколаївну, як відповідачку в цивільній справі  
№ 328/2875/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Чиркун Світлани Миколаївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 16 січня 2018 року о 
14.00 годині та 19 січня 2018 року о 14.00 год. (ре-
зервна дата) у приміщенні Токмацького районного 
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Білоусова О. М., за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 506) 18 груд-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин буде розглядати-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Укра-
їни» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Сірого Олександра Вячеславови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

У судове засідання викликається відповідач Сірий 
Олександр Вячеславович. У разі неявки відповідача 
справа буде розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 
11.01.2018 року об 11 год. 00 хв. Андрієвського 
Олександра Анатолійовича як відповідача по справі 
за позовом Андрієвської Лілії Олександрівни до Ан-
дрієвського Олександра Анатолійовича про стягнен-
ня аліментів.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі 
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Дубковську Ірину Віталіїв-
ну, як відповідачку в цивільній справі № 328/2877/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії 
– Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Дубковської Ірини Віталіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Судове засідан-
ня відбудеться 16 січня 2018 року о 10.00 годині та 
19 січня 2018 року о 10.00 год. (резервна дата) у при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Рибак Олек-
сандру Олександрівну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/17331/17 за позо-
вною заявою Рибака Олексія Євгеновича до Рибак 
Олександри Олександрівни про розірвання шлюбу 
на 14 грудня 2017 року о 09.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Подшивай-
ла Юрія Володимировича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/11175/17 за по-
зовною заявою Подшивайло Яни Олександрівни до 
Подшивайла Юрія Володимировича про розірвання 
шлюбу на 19 грудня 2017 року о 09.40 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа за позовом Лисен-
ко Оксани Валеріївни до Лисенка Дмитра Васильовича, тре-
тя особа: Орган опіки та піклування Броварської міської ради 
Київської області, про позбавлення батьківських прав.

Суд викликає як відповідача по справі Лисенка Дмитра 
Васильовича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Я. Му-
дрого, 90, кв. 41, м. Бровари Київської області.

Розгляд справи відбудеться о 15 год. 00 хв. 17 січня 2018 
року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 22 грудня 2017 
року о 13.00 год. розглядає цивільну справу за позовом 
Петрової Лідії Юхимівни до Солтанової Наталії Вікторів-
ни про встановлення факту родинних відносин. Відпові-
дачка у справі: Солтанова Наталія Вікторівна, 27.12.1975 
року народження, останнє місце реєстрації: вул. Ма-
те Залки, 1-47, м. Сімферополь, АР Крим, до суду, для 
участі у справі по суті. Відповідачці пропонується нада-
ти свої зауваження щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Демидова В. К.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в 
судове засідання як відповідача Барабана Віталія Ва-
сильовича по цивільній справі за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Довіра та Гарантія» до Барабана 
Віталія Васильовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. (Останнє місце проживання: 
м. Суми, вул. Лядова, 45, кв. 2). Явка в судове за-
сідання обов’язкова! Про причини неявки необхідно 
повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 22.12.2017 року о 
13.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 
12, зал с/з 23, пoв. 3.

Суддя О. А. Котенко

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, 
розташований за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Па-
торжинського, 18а, викликає Ємельянова Артура Ві-
кторовича в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Мозової Ірини Миколаївни до Ємельянова 
Артура Вікторовича, третя особа: Орган опіки та пі-
клування Соборної районної у місті Дніпрі ради, про 
позбавлення батьківських прав, яке призначене на 
10.00 годину 22 січня 2018 року та відбудеться в за-
лі № 19 (суддя Ходаківський М. П.). У випадку неявки 
відповідача справу буде розглянуто в заочному по-
рядку.

Повідомляємо, що Загальними зборами учасників Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 
36698193), що є фінансовою установою, було прийняте рішення від 1 
грудня 2017 року (протокол № 01/12-2017) про виключення товариства 
з Державного реєстру фінансових установ. Відповідна заява про ви-
ключення товариства з Державного реєстру фінансових установ буде 
подана до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, на наступний робочий день після опу-
блікування даного оголошення.

Цюрупинський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 75100, Херсон-
ська обл., м. Олешки, вул. Поштова, 48) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
15.12.2017 о 09:00 до Грінцов Сергій Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 75111, Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Кринки, вул. О. Вишні, буд. 329) 
справа № 664/2031/17, суддя Савчак С. П.

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.

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харків-
ська обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
15.12.2017 о 08:30 до Бабишев Сергій Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 62456, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Кам’янка, вул. Поштова, буд. 
60) справа № 618/932/17, суддя Гніздилов Ю. М.

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.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙТ» (код 32389855, 
90011, Закарпатська обл., Міжгірський район, село Подобовець, 138) 
не визнає та заперечує заборгованість, яка помилково розрахована 
ПАТ «Дельта Банк» та вказана у Вимозі за вих. № 6925 від 04.10.2017 
року про усунення порушення (ПРЕТЕНЗІЯ) за Кредитним догово-
ром № 11093841000 від 12.12.2006 року, та стверджує, що зазначе-
на у вищенаведеній вимозі заборгованість не є безспірною та не від-
повідає дійсній заборгованості ТОВ «ЛАЙТ» за Кредитним договором  
№ 11093841000 від 12.12.2006 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер з вибору компанії 

для закупівлі сувенірної продукції в 2017-2018 рр.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті: 

www.marfinbank.ua

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17400, Чернігів-
ська обл., м. Бобровиця,  вул. Незалежності, 47) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  26.12.2017 о 09:00 до Довготелес Ангеліна Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Рудьківка, 
вул. Олега Бичка, буд. 50) справа № 729/1122/17, суддя Демченко Л. М.

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.
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оголошення
Овідіопольському районному суді Одесь-

кої області суддею Гандзій Д. М. 14.12.2017 ро-
ку о 16.00 год. буде слухатися цивільна справа  
№ 509/1710/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до 
Терпан Лілії Миколаївни про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Овідіопольський районний суд Одеської області 
пропонує Терпан Лілії Миколаївни надати заперечен-
ня та всі наявні у неї докази у справі особисто або че-
рез представника. У разі неявки Терпан Лілії Микола-
ївни в судове засідання справа може бути розгляну-
та за її відсутності.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мартинен-
ка В’ячеслава Віталійовича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко 
В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року народжен-
ня, в судове засідання, яке призначено на 09 год. 00 
хв. 18 грудня 2017 року та відбудеться в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока C. M.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 ро-
ку народження, та Федотова Михайла Вікторовича, 
21.06.1969 року народження, у судове засідання в 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за 
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 
ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 22.12.2017 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Морозова Олексія Володими-
ровича, що розгляд справи за позовом Морозової 
Наталії Георгіївни до Вас про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів на дитину призна-
чений на 21 грудня 2017 року о 10.00. 

Вам необхідно з’явитися до суду за адресою:  
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10 у вка-
зані час та дату. У разі неявки розгляд справи буде 
відбуватися за Вашої відсутності з урахуванням ви-
мог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мазіна Вади-
ма Миколайовича у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Як обвинувачений викликається Мазін Вадим Ми-
колайович у підготовче судове засідання, яке при-
значено на 14 год. 00 хв. 21 грудня 2017 року та від-
будеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Білоусова О. М.

Нехай Сергій Вікторович. 1994 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації якого: Донецька обл., смт Новодонецьке, вул. Мальов-
нича, будинок 12, квартира 28, місце проживання: Донецька об-
ласть, Олександрівський район, с. Самойлівка. вул. Централь-
на, будинок 60, викликається до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3162/17 за позовом Виконавчого комітету Новодонецької 
селищної ради до Нехая Сергія Вікторовича, третя особа: Кому-
нальне підприємство «Новодонецьксервіс», про визнання особи 
такою, що втратила право на користування житловим приміщен-
ням. Судове засідання відбудеться 13.12.2017 року о 08.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неявки відповідача до суду, 
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

В провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Рома-
нова Романа Олександровича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Романов Роман 
Олександрович, 10.06.1976 р.н., у судове засідання, 
яке призначене на 09 год. 00 хв. 19 грудня 2017 року 
та відбудеться в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока C. M.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає  
як відповідача Кулик Ірину Володимирівну за позо-
вом Ярового Юрія Миколайовича до Кулик Ірини Во-
лодимирівни про визнання шлюбу недійсним. Су-
дове засідання відбудеться 25.01.2018 р. о 12 год. 
00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморсько-
го козацтва, 68, зала судових засідань № 17. У разі 
неявки Кулик Ірини Володимирівни судове засідання 
буде проведене у її відсутність.

Суддя Виноградова Н. В.

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 
50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Невська, 
3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  14.12.2017 о 08:15 до Небелиця Сергій Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 50000, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бурмистенка, буд. 14, кв. 21) 
справа № 212/5041/17, суддя Колочко О. В.

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

Талалаївський районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Леніна, 
38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 13.12.2017 о 08:00 до Єгорова Анна Станіславівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 17242, Чернігівська обл., 
Талалаївський р-н, с. Поповичка, вул. Тимошенка, буд. 2) 
справа № 747/743/17, суддя Косенко Ю. Л.

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.

Теребовлянський районний суд Тернопільської обл. 
(адреса суду: 48100, Тернопільська обл., м.Теребовля, вул. 
Князя Василька, 116) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться   26.12.2017 о 10:00 до Роговський 
Віктор Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
48127, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Струсів) 
справа № 606/1811/17, суддя Ромазан Л. С.

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

Апеляцiйний суд м.Києва (адреса суду: 03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 2-А) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 14.12.2017 об 11:45 до Ві-
тренко Віктор Степанович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 02192, м. Київ, вул. Миропільська, буд. 29, кв. 55) справа  
№ 755/16481/16-ц, суддя Левенець Б. Б.

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.

Солонянський районний суд Днiпропетровської обл. 
(адреса суду: 52400, Дніпропетровська обл., смт. Солоне, 
вул. Строменка, 1-А) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  26.12.2017 о 09:30 до Другова Ган-
на Владиславівна (останнє відоме місце реєстрації: 52454, 
Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Микільське, 
вул. Тиха, буд. 13) справа № 192/1300/17, суддя Стрельни-
ков О. О.

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

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52700, Дніпропетровська обл., смт. Петропав-
лівка, вул. Радянська, 74а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  14.12.2017 о 08:30 до Прохода 
Микола Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 52751, 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Васильків-
ське, вул. Молодіжна, буд. 2а, кв. 8) справа № 188/1474/17, 
суддя Ніколаєва І. К.

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.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 114) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  14.12.2017 о 08:30 до Баутіна Вікто-
рія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 52150, Дні-
пропетровська обл., П’ятихатський р-н, с. Лозуватка, вул. Ка-
лініна) справа № 190/1094/17, суддя Фирса Ю. 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.

Канівський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 88) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  14.12.2017 о 09:00 до Ільченко Валентина Йосипів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 19001, Черкаська обл., 
м. Канів, вул. Чапаєва, буд. 82, кв. 2) справа № 697/2125/17, 
суддя Льон О. М.

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Алієва Олександра Олександровича, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 
8, корп. 2, кв. 35, як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Алієвої Т. В. до Алієва О. О. про поділ 
майна подружжя.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2017 р. о 
09.05 год. у приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться 26.02.2018 о 10:00 до 
Сбоєв Дмитро Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 
53272, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олексі-
ївка, вул. 8 Березня, буд. 12) справа № 182/6454/16-ц, суддя  
Кобеляцька-Шаховал I. 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.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в 
судове засідання Тарасюка Валерія Васильовича, 26 
вересня 1969 року народження, як відповідача у ци-
вільній справі № 522/18305/17 за позовом Тарасюк 
Галини Григорівни до Тарасюка Валерія Васильови-
ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 14 грудня 
2017 року о 09.35 годині в приміщенні Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, зал №105 (суддя Домусчі Л. В.).

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

Першотравневий районний суд м.Чернівці (адреса суду: 
58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул.Головна, буд.105) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 17.01.2018 о 09:30 до Проданчук В’ячеслав Ілліч (остан-
нє відоме місце реєстрації: 58021, Чернівецька обл., м. Чер-
нівці, вул Ясиноватська, буд 12) справа № 725/4447/17,  
суддя Іщенко І. 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.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Погребняка Олексія Станіславовича, 
24.07.1980 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Л. Павличенко, 5), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 09 год. 30 хв. 
Явка до суду обов’язкова! 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, під головуванням судді Вінтоняк Р. Я.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Ба-
линську Наталію Анатоліївну на 14 год. 30 хв. 17 
січня 2018 року як відповідачку в цивільній справі  
№ 760/5159/17 (2-3406/17) за позовом Соловйова 
Євгена Вікторовича до Балинської Наталії Анатоліїв-
ни про визнання осіб такими, що втратили право ко-
ристування житловим приміщенням.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідачки.

Суддя В. В. Українець

В провадженні Ренійського районного суду Одесь-
кої області знаходиться цивільна справа № 510/1616/17 
за позовом Дрангоя Романа Олександровича до Дран-
гой Зінаїди про розірвання шлюбу. Судове засідання по 
справі призначено на 18.12.2017 р. об 11 годині 30 хви-
лин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська 
область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К. В., 
тел. (04840) 40156. Суд викликає відповідачку Дрангой 
Зінаїду, відома адреса: Одеська обл., Ренійський район, 
с. Плавні, вул. Кірова, 19.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки 
Дрангой Зінаїди в судове засідання, справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Відповідач Синиця Олександр Степанович, 20.07.1967 
р.н., який зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, пр. 
Будівельників, 166/78, кв. 12, викликається для участі у 
розгляді справи за позовом Синиця Алли Олександрівни 
до Синиці Олександра Степановича про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням та зняття з реєстрації, на 13 грудня 2017 року 
о 15.00 годинні в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
в його відсутність.

Суддя Васильченко О. Г.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє, що судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Семіч Ганни Дмитрівни до Костюка Ан-
дрія Петровича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням та 
зняття з реєстрації за місцем проживання відбудеть-
ся о 08.30 год. 20 грудня 2017 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Не-
залежності, 7. У судове засідання викликається від-
повідач Костюк Андрій Петрович.

Суддя Ільченко В. М.

Іванівський районний суд Херсонської області викли-
кає відповідачку Макалову Альону Вікторівну в судові за-
сідання, які відбудуться 14 грудня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин та 26 грудня о 09 годині 00 хвилин у примі-
щенні Іванівського районного суду Херсонської області: 
смт Іванівка Херсонської області, вулиця Іванівська, 34, 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Ма-
калової Альони Вікторівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Роз’яснюємо, що у разі неявки 
в судове засідання без поважних причин, або неповідо-
млення суд про причини неявки, справу буде розглянуто 
за вашої відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Т. М. Ковальчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської облас-
ті викликає Чеснакова Сергія Валерійовича (останнє відоме місце 
проживання: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Шев-
ченка, будинок 31, квартира 2), як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Краснобаєвої Валентини Воло-
димирівни, в інтересах Краснобаєва Владислава Сергійовича до 
Чеснакова Сергія Валерійовича про визнання батьківства та вне-
сення змін до актового запису про народження дитини. Судове 
засідання відбудеться 18 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача справу бу-
де розглянуто за його відсутності. Відповідач зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Білоусова О. М., за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 506) 18 груд-
ня 2017 року о 10 годині 30 хвилин буде розглядати-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Радченка Максима Валерійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Рад-
ченко Максим Валерійович. У разі неявки відповіда-
ча справа буде розглянута за наявними в ній мате-
ріалами.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачку Зюбан Оксану Андріївну, 17.11.1972 
р.н., у зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Зюбан 
Оксани Андріївни про стягнення заборгованості на 
16.02.2018 року о 09.30 год. за адресою: м. Київ, пр-т 
Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або представника від-
повідачки в судове засідання без поважних на те 
причин, справа буде розглянута за їхньої відсутності 
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. В. Клочко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає 
відповідача по цивільній справі № 592/13061/17, про-
вадження 2/592/3287/17 у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовом Горюхи Ірини Ві-
кторівни до Горюхи Руслана Олексійовича про розі-
рвання шлюбу та стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться о 09.30 годині 18 
грудня 2017 року в приміщенні Ковпаківського рай-
суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12, зал судового засідання № 7.

У разі неявки відповідача Горюхи Руслана Олек-
сійовича справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє, що розгляд цивільної справи  
№ 369/6374/17 за позовом ТОВ «Фінансова компанія 
«Позика» до Андрієць Вікторії Володимирівни про 
звернення стягнення на предмет іпотеки, відбудеть-
ся 10 січня 2018 року о 12 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Усатова Д. Д. у приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області за адресою: 
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У разі неявки сторін на судове засідання, справа 
буде розглядатись за їхньої відсутності на підставі 
наявних у ній доказів.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа № 236/3324/17 за позовом Муквіч Анни 
Вікторівни до Юркова Володимира Івановича про визна-
ння особи такаю, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Відповідач Юрков Володимир Іванович викликається 
до каб. № 12 суду на 13 грудня 2017 року о 08 годині 30 
хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, спра-
ва буде розглянута в його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Саржевська І. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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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, Луганська 
обл., м. Сватово, пл. 50 років Перемоги, 34) повідомляє  про те що,   по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

19.11.2015 до Шаповалов Олег Володимирович (останнє відоме місце  
реєстрації: 94415, Луганська обл., Краснодонська міськрада, м. Моло-
догвардійськ, вул. Леніна, буд. 5, кв. 10) справа № 426/1552/15-ц, суддя  
Половинка В. О.

02.04.2015 до Колпахчьян Тетяна Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 
94416, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Клубна буд. 23, кв. 2) справа 
№ 426/368/15-ц, суддя Цибульник С. І.

08.04.2015 до Рахній Максим Миколайович (останнє відоме місце 
ре₴єстрації: 94420, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Суходільськ, вул. 
Третьякевича, буд. 8, кв. 10) справа № 426/705/15ц, суддя Полторак С. Т.

08.04.2015 до Амарій Наталія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 
94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Лютикова, буд. 16, кв. 69) справа  
№ 426/727/15ц, суддя Гашинський М. А.

10.04.2015 до Шамраєвська Валерія Борисівна (останнє відоме місце реє-
страції: 94415, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Литвинова, буд. 15, 
кв. 40) справа № 426/467/15ц, суддя Гашинський М. А.

10.04.2015 до Лаврікова Валентина Дмитрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 94470, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Новоганнівка, вул. Садо-
ва, буд. 17, кв. 4) справа № 426/469/15ц, суддя Гашинський М. А.

14.04.2015 до Мацегор Олена Юріївна (останнє відоме місце реєстрації: 
94400, Луганська обл, м. Молодогвардійськ, вул. Кошового, буд. 7, кв. 42) 
справа № 426/473/15ц, суддя Гашинський М. А.

06.05.2015 до Ніколаєнко Микола Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Червоногвардійська, буд. 17) 
справа № 426/379/15-ц, суддя Цибульник С. І.

06.05.2015 до Мар’янченко Світлана Олексіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Лісний буд. 2, кв. 87) справа 
№ 426/466/15ц, суддя Цибульник С. І.

17.04.2015 до Кисельова Юлiя Володимирiвна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 92612, Луганська обл., Сватівський р-н, с. Нижня Дуванка,  
вул. Челюскiнцiв, буд.13) справа № 426/311/15ц, суддя Гашинський М. А.

06.05.2015 до Ковальов Володимир Петрович (останнє відоме місце реє-
страції: 94415, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Молодогвардійськ,  
вул. Степова буд. 1, кв. 2) справа № 426/1061/15-ц, суддя Половинка В. О.

08.05.2015 до Таранущенко Інна Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Машкова, буд. 47) справа  
№ 426/844/15ц, суддя Гашинський М. А.

08.05.2015 до Кузьмін Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв-л Тітова, буд. 6, кв. 10) справа  
№ ₴426/813/15-ц, суддя Гашинський М. А.

13.05.2015 до Музиченко Сергій Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 94407, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Тітова буд. 13, кв. 44) справа  
№ 426/375/15ц, суддя Гашинський М. А.

13.05.2015 до Карпенко Наталія Тимофіївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 1г) справа  
№ 426/362/15ц, суддя Гашинський М. А.

14.05.2015 до Риженков Володимир Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94476, Луганська обл., Краснодонський район, смт. Талове, вул. Ен-
гельса, буд. 12) справа № 426/365/15-ц, суддя Гашинський М. А.

14.05.2015 до Фатерман Євген Вікторович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94401, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Ворошилова, буд. 57) справа  
№ 426/351/15-ц, суддя Гашинський М. А.

20.05.2015 до Скоморохов Володимир Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Краснодон, кл. Радянський, буд. 2, кв. 
204) справа № 426/417/15-ц, суддя Цибульник С. І.

20.05.2015 до Макаров Олексій Олексійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94463, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Білоскелювате, вул. Живо-
тноводчеська, буд. 6) справа № 426/1556/15-ц, суддя Река А. С.

20.05.2015 до Калмиков Олександр Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Широка, буд. 6) справа  
№ 426/409/15-ц, суддя Цибульник С. І.

20.05.2015 до Рочвак Володимир Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94415, Луганська обл., Краснодонська міськрада, м. Моло-
догвардійськ, вул. Осьмухіна, буд. 20, кв. 55) справа № 426/420/15-ц, суддя  
Цибульник С. І.

20.05.2015 до Затурська Алла Олександрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, містечко Пархоменко, буд. 32,  
кв. 16) справа № 426/1544/15-ц, суддя Река А. С.

12.06.2015 до Ландау Олександр Валерійович (останнє відоме місце реє-
страції: 94407, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Широкий, вул. Чехова, 
буд. 38) справа № 426/1393/15ц, суддя Половинка В. О.

12.06.2015 до Повишева Наталія Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94407, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Калініна, буд. 7,  
кв. 8) справа № 426/1545/15-ц, суддя Половинка В. О.

12.06.2015 до Антоненко Тетяна Кузьмівна (останнє відоме місце реєстрації: 
94400, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, кв. Кошового, буд. 25/26, кв. 39) 
справа № 426/1558/15-ц, суддя Половинка В. О.

12.06.2015 до Матвеєв Владислав Юрійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Раскової, буд. 4а, кв. 23) справа  
№ 426/1548/15-ц, суддя Половинка В. О.

12.06.2015 до Бартманська (Шклярник) Олена Іванівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Тюленіна, буд. 13,  
кв. 50) справа № 426/1541/15-ц, суддя Половинка В. О.

22.06.2015 до Швідченко Маргарита Олександрівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 31, кв. 47) 
справа № 426/1158/15-ц, суддя Река А. С.

24.06.2015 до Гормаш Вячеслав Федорович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94420, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Леніна, буд. 46, кв. 46) справа  
№ 426/691/15-ц, суддя Цибульник С. І.

13.07.2015 до Кучугурна Ніна Федорівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Цимлянська буд. 7, кв. 11) справа  
№ 426/1105/15ц, суддя Цибульник С. І.

13.07.2015 до Папакіна Вікторія Валеріївна (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Пролетаріату Донбаса, буд. 13) справа 
№ 426/1560/15ц, суддя Гашинський М. А.

20.07.2015 до Лукін Ігор Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 94430, 
Луганська обл., м. Краснодон, смт. Краснодон, вул. Артема, буд. 25) справа  
№ 426/1557/15-ц, суддя Попова О. М.

02.09.2015 до Шубіна (Костиря) Олена Анатоліївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 94404, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Леніна, буд. 3,  
кв. 26) справа № 426/1495/15ц, суддя Река А. С.

22.09.2015 до Семіногова Ірина Федорівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91031, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Курчатова, буд. 13, кв. 9) справа  
№ 426/811/15-ц, суддя Цибульник С. І.

24.09.2015 до Іванова Юлія Федорівна (останнє відоме місце реєстрації: 
94470, Луганська обл., Краснодонський р-н., с. Новоганнівка, вул. Молодіжна, 
буд. 5) справа № 426/270/15-ц, суддя Цибульник С. І.

24.09.2015 до Хороша Оксана Валентинівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 29, кв. 62) справа  
№ 426/709/15-ц, суддя Цибульник С. І.

24.09.2015 до Мясоєд Олексій Леонідович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94420, Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Комарова, буд. 35, кв. 4) справа 

№ 426/717/15-ц, суддя Цибульник С. І.
03.11.2015 до Василевський Дмитро Вікторович (останнє відоме місце ре-

єстрації: 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. М. Горького, буд. 44) справа 
№ 426/1009/15-ц, суддя Гашинський М. А.

13.11.2014 до Юпатов Віталій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
94418, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Молодогвардійськ, кв. Кошово-
го, буд. 30, кв. 52) справа № 426/1975/14, суддя Гашинський М. А.

18.11.2014 до Воєводін Сергій Георгійович (останнє відоме місце реєстрації: 
94482, Луганська обл. Краснодонський р-н., смт. Новоолександрівка, вул. По-
встання, буд. 17) справа № 426/2074/14, суддя Гашинський М. А.

18.11.2014 до Одиноков Сергій Олексійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94407, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Краснодон, вул. Кірова, буд. 
4) справа № 426/2069/14, суддя Гашинський М. А.

20.11.2014 до Петров Сергій Володимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94402, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Більшовицька, буд. 4) справа  
№ 426/2137/14-ц, суддя Гашинський М. А.

20.11.2014 до Никонович Олена Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
94450, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Пархоменко, вул. Совхозна, буд. 
9, кв. 7) справа № 426/2133/14-ц, суддя Гашинський М. А.

20.11.2014 до Житник Олександр Володимирович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 93200, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Ворошилова, буд. 68) спра-
ва № 426/2121/14-ц, суддя Гашинський М. А.

25.11.2014 до Волостних Олексій Анатолійович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Лобачевського, буд. 5) спра-
ва № 426/2192/14-ц, суддя Гашинський М. А.

27.11.2014 до Дмитрук Ірина Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94420, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Суходільськ, вул. Третьяке-
вича, буд. 8, кв. 53) справа № 426/2136/14-ц, суддя Пчолкін С. А.

28.11.2014 до Касінов Олександр Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 94415, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого буд. 34, кв. 
39) справа № 426/2125/14-ц, суддя Пчолкін С. А.

01.12.2014 до Коновалов В’ячеслав Петрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 01033, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Коцюбинського, буд. 10) 
справа № 426/2076/14-ц, суддя Цибульник С. І.

04.12.2014 до Сотолюк (Снісаренко) Юлія Степанівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 92624, Луганська обл., Сватівський район, с. Райгородка, вул. Коно-
пліна, буд. 96) справа № 426/2144/14, суддя Гашинський М. А.

11.12.2014 до Спаська Олена Олексіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91009, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 2-к Щорса, буд. 12, кв. 6) справа  
№ 426/2171/14-ц, суддя Половинка В. О.

11.12.2014 до Мироненко Дмитро Юрійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94421, Луганська область, місто Суходільськ, вул. Леніна, буд. 34, кв 20) 
справа № 426/2176/14-ц, суддя Половинка В. О.

11.12.2014 до Фоменко Олександр Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська  обл., м. Краснодон, с. Широке, вул. Кірова буд. 5) 
справа № 426/2135/14-ц, суддя Половинка В. О.

12.12.2014 до Жданов Олександр Сергійович (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Свердлова, буд. 10, кв. 37) справа 
№ 426/2109/14-ц, суддя Половинка В. О.

18.12.2014 до Терещенко Ірина Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 29013, Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Революційна, буд. 20) справа  
№ 426/2456/14-ц, суддя Пчолкін С. А.

24.12.2014 до Малишев Михайло Петрович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Тюленіна, буд. 58) справа  
№ 426/2370/14-ц, суддя Половинка В. О.

24.12.2014 до Жукова Наталія Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, квартал Шевченка, буд. 12, кв. 21) справа 
№ 426/2360/14-ц, суддя Половинка В. О.

13.01.2015 до Головач Ірина Іванівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Тітова, буд. 8, кв. 7) справа  
№ 426/2459/14-ц, суддя Половинка В. О.

13.01.2015 до Качнов Володимир Васильович (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, 14-й Квартал, буд. 10) справа  
№ 426/2477/14-ц, суддя Половинка В. О.

13.01.2015 до Космачов Олексій Олексійович (останнє відоме місце реє-
страції: 94418, Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Земнухова, буд. 10, 
кв. 64) справа № 426/2474/14-ц, суддя Половинка В. О.

14.01.2015 до Кравцов Євген Анатолійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, квартал Пролетаріату Донбасу, буд. 13) 
справа № 426/2566/14, суддя Гашинський М. А.

16.01.2015 до Волоховський Сергій Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94415, Луганська обл., Краснодонська міська рада, м. Моло-
догвардійськ, вул. Свердлова, буд. 19, кв. 40) справа № 426/2577/14ц, суддя  
Гашинський М. А.

19.01.2015 до Пороло Олександр Володимирович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94442, Луганська обл., Краснодонська міська рада, смт Урало-Кав-
каз, вул. О.Кошового, буд.11а) справа № 426/2541/14-ц, суддя Половинка В. О.

19.01.2015 до Зновенко Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Пролетаріату Донбасу, буд. 13, кв. 87) 
справа № 426/2543/14, суддя Половинка В. О.

20.01.2015 до Крупський Сергій Євгенович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94404, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Земнухова, буд. 9, кв. 26) справа 
№ 426/2578/14, суддя Половинка В. О.

20.01.2015 до Спірідонов Володимир Вікторович (останнє відоме місце реє-
страції: 94416, Луганська обл., Краснодонський р-н, м. Молодогвардійськ, вул. 
Калініна буд. 9, кв. 42) справа № 426/2558/14-ц, суддя Половинка В. О.

20.01.2015 до Закурдаєв Дмитро Валентинович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 2а, кв. 96) 
справа № 426/2564/14, суддя Половинка В. О.

20.01.2015 до Джамалов Артем Яшарович (останнє відоме місце реєстрації: 
94460, Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Давидо-Микольське, вул. Схід-
на буд. 8) справа № 426/2556/15, суддя Половинка В. О.

20.01.2015 до Охтін Володимир Сергійович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94456, Луганська обл., Краснодонський р-н, смт. Новосвітлівка, вул. Карла 
Маркса, буд. 40) справа № 426/2563/14-ц, суддя Половинка В. О.

22.01.2015 до Лапков Вячеслав Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94404, Луганська обл., м. Краснодон, вул. П. Котова буд. 4А, кв. 30) справа 
№ 426/2594/14-ц, суддя Половинка В. О.

22.01.2015 до Ахметшина Людмила Миколаївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94401, Луганська обл., Краснодонська міська рада, м. Моло-
догвардійськ, вул. Свердлова, буд. 16, кв. 6) справа № 426/2590/14-ц, суддя  
Половинка В. О.

11.02.2015 до Хорошева Ганна Олександрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул. П. Котова, буд. 2а, кв. 16) 
справа № 426/2126/14-ц, суддя Гашинський М. А.

31.03.2015 до Кравцова Ганна Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 94405, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Будівельна, буд. 47, кв. 3) справа  
№ 426/340/15-ц, суддя Гашинський М. А.

01.04.2015 до Тимощук Олексій Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 102) справа  
№ 426/239/15-ц, суддя Цибульник С. І.

02.04.2015 до Грудінін Єгор Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 
94418, Луганська обл., Краснодонський р-н., м. Суходільськ, вул. Комарова, 
буд. 39, кв. 55) справа № 426/372/15ц, суддя Цибульник С. І.

02.04.2015 до Костікьян Ірина Олександрівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, 23 квартал буд. 10А) справа  
№ 426/376/15-ц, суддя Цибульник С. І.

02.04.2015 до Чуніхін Павло Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 
94405, Луганська обл., Краснодонська міськрада, м. Молодогвардійськ, вул. 
Осьмухіна, буд. 13) справа № 426/350/15-ц, суддя Цибульник С. І.

02.04.2015 до Зінченко Ірина Вадимівна (останнє відоме місце реєстрації: 
94421, Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Вчительська буд. 24, кв. 4) справа 
№ 426/2562/14ц, суддя Гашинський М. А.

04.12.2014 до Тюрін Вадим Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 
92600, Луганська обл., м. Краснодон, вул. Н. Старцевої, буд. 13, кв. 15) справа 
№ 426/1489/15-ц, суддя Река А. С.

було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені повністю або 
частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опубліку-
вання цього оголошення.

 Чорнобаївський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19900, Черкаська обл., смт Чорнобай, вул. Леніна, 
134) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

 13.12.2017 о 10:30 до Ваганова (Древаль) Юлія Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 19954, Черкаська 
обл., Чорнобаївський р-н, с. Старий Коврай, вул. Давиденка, 
буд. 4) справа № 709/2008/17, суддя Чубай В. В.

 14.12.2017 о 16:20 до Данін Олександр Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 19950, Черкаська обл.,  
Чорнобаївський р-н, с. Іркліїв, вул. Пустосвіт, буд. 50) справа 
№ 709/2163/17, суддя Чубай В. 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.

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

05.01.2018 об 11:50 до Жмуренко Володимир Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37500, Полтавська обл.,  
м. Лубни, вул. Гвардійська (Червоноармійська)буд. 3, кв. 15) 
справа № 539/2501/17, суддя Іващенко Ю. А.

05.01.2018 об 11:55 до Загоровський Володимир Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 37500, Полтав-
ська обл., м. Лубни, вул. Карла Маркса, буд. 28, кв. 6) справа 
№ 539/2498/17, суддя Іващенко Ю. А.

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

Красногвардійський районний суд м. Дніпропе-
тровська (адреса суду: 49006, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 77-б) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

 13.12.2017 о 08:15 до Смирнова (Казакова) Юлія 
Борисівна (останнє відоме місце реєстрації: 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Ро-
боча, буд. 71, кв. 12) справа № 204/6579/17, суддя 
Самсонова В. В.

 18.12.2017 о 08:40 до Воробйов Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Краснопільська, 
буд. 6а) справа № 204/6983/17, суддя Токар Н. В.

18.12.2017 о 08:15 до Черноверський Сергій 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ми-
хайла Комарова (Крошки), буд. 38, кв. 2) справа  
№ 204/6936/17, суддя Черкез Д. Л.

18.12.2017 о 08:30 до Цюпило Олександр Сергі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 49018, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Макарова (Біль-
шовицька), буд. 102) справа № 204/7157/17, суддя  
Токар Н. В.

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

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

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська 
(адреса суду: 51911, Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, вул. Петровського, буд.166) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

13.12.2017 о 15:00 до Шевченко Ігор Маратович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51600, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 22, 
кв. 101) справа № 209/1933/17, суддя Маслов Д. В.

13.12.2017 об 11:00 до Рибалка Василь Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, б-р Бу-
дівельників, буд. 5, кв. 13) справа № 209/2818/17,  
суддя Маслов Д. В.

13.12.2017 об 11:00 до Савчук Андрій Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51940, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 44, 
кв. 36) справа № 209/2769/17, суддя Маслов Д. В.

26.12.2017 об 11:00 до Авдєєва Людмила Федорів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 51934, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Харківська, буд. 13, 
кв.) справа № 209/3002/17, суддя Маслов Д. В.

26.12.2017 об 11:00 до Тучін Ян Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 51840, Днiпропетровська 
обл., м. Днiпродзержинськ, б-р. Будівельників, буд. 
9, кв. 50) справа № 209/1070/17, суддя Маслов Д. В.

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

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

Врадіївський районний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56400, Миколаївська обл., смт Врадіїв-
ка, вул. Маяковського, 103) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.12.2017 о 15:00 до Кравець Андрій Михайлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 56309, Миколаїв-
ська обл., Врадіївський р-н, с. Кумарі, вул. Миру, буд. 
89) справа № 474/790/17, суддя Сокол Ф. Г.

 14.12.2017 о 16:30 до Красіловський Дмитро 
Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 
56341, Миколаївська обл., Врадіївський р-н, с. Ново-
павлівка, вул. Зарічна, буд. 11) справа № 474/567/17, 
суддя Сокол Ф. Г.

14.12.2017 о 15:30 до Чабанова Ольга Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 56301, Миколаїв-
ська обл., смт Врадіївка, вул. Радянської Армії, буд.  
22) справа № 474/791/17, суддя Сокол Ф. Г.

14.12.2017 о 16:00 до Солонар Еліна Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 56300, Миколаїв-
ська обл., Врадіївський р-н, с. Бобрик, вул. Робітни-
ча, буд. 32) справа № 474/858/17, суддя Сокол Ф. Г.

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.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 0  +5 Черкаська 0  +5 0  +5
Житомирська +2  -3 +2  -3 Кіровоградська 0  +5 0  +5
Чернігівська 0  +5 0  +5 Полтавська 0  +5 +2  +7
Сумська 0  +5 0  +5 Дніпропетровська +2  +7 +2  +7
Закарпатська 0  -5 +2  -3 Одеська +4  +9 +4  +9
Рівненська +2  -3 +2  -3 Миколаївська +4  +9 +4  +9
Львівська +2  -3 +2  -3 Херсонська +4  +9 +6  +11
Івано-Франківська +2  -3 +2  -3 Запорізька +1  +6 +5  +10
Волинська +2  -3 +2  -3 Харківська 0  +5 +3  +8
Хмельницька +2  -3 +2  -3 Донецька 0  +5 +3  +8
Чернівецька +2  -3 +2  -3 Луганська 0  +5 +3  +8
Тернопільська +2  -3 +2  -3 Крим +4  +9 +9  +14 
Вінницька -2  +3 -2  +3 Київ +1  +3 +1  +3
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Черкаські майстрині поєднали народну 
традицію і моду

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. «Від тради-
ції до сучасного стилю» — так 
називається проект, який ініці-
ювала Черкаська обласна ор-
ганізація Спілки майстрів на-
родного мистецтва України 
та обласний краєзнавчий му-
зей. Суть його полягає в тому, 
що майстри, вивчаючи етно-
графічні фондові колекції, ре-
конструюють унікальні зраз-
ки народного мистецтва та 
створюють нові авторські ре-
чі, які гармонійно вписують-
ся у модні тенденції сьогоден-
ня. При цьому, як розповіла 
завідувачка відділу етногра-
фії музею Вікторія Наумчук, 
народжуються нові, фантас-
тично гарні мистецькі речі. 
до того ж учасники проек-
ту не тільки  підтримують тра-

диції, а й популяризують зви-
чаї нашого краю в проце-
сі створення нових колек-
цій для виставкових показів. 
У межах етнопроекту свою ро-
боту — жіночий пояс у техніці 
косичастого ручного плетіння 
— до фондів музею недавно 
передала Катерина Миронюк. 
Майстриня народної творчос-
ті, вчителька трудового на-
вчання спеціалізованої шко-
ли №20, багаторазовий учас-
ник виставок «Найкращий твір 
року», Катерина Валентинівна 
організувала в міській шко-
лі №12  музей української ви-
шивки і разом з учнями пра-
цює над реконструкцією ста-
ровинних речей. Приміром, 
згаданий вовняний пояс за-
вдовжки майже чотири метри 
повністю відтворює автентичні 
зразки, що нині зберігаються 
у музеї. Плетіння, характерне 

для черкаського регіону, вико-
нано за семисантиметровим 
фрагментом кінця ХІХ — по-
чатку ХХ століття. Майстриня 
продовжує свої мистецькі до-
слідження і за минуле літо ви-
плела нові пояси у техніці, при-
таманній саме культурі серед-
ньої Наддніпрянщини. 

Чимало майстрів працює 
над створенням керсеток (вид 
традиційного українського жі-
ночого верхнього одягу без 
рукавів, пошитий у талію з ко-
льорової тканини, характер-
ний для центральних і східних 
районів України). Ось Катери-
на Миронюк разом з Наталією 
Крамною-Таран чаклують над 
викрійками нових керсеток 
уже в осучасненому варіанті. 
Техніку їх створення допитли-
ві творці прекрасного намага-
лися осягнути, ще коли випа-
ла нагода побувати на одному 

із етнозаходів у краєзнавчо-
му музеї. Викрійки, а за ними 
лекала з’явилися пізніше, ко-
ли майстрині відчули, що змо-
жуть втілити задумане у жит-
тя. Кілька надзвичайно вишу-
каних керсеток, які б із задо-
воленням вдягла найсучасні-
ша модниця, — підсумок по-
шуків цих талановитих людей.

Незабаром унікальні речі — 
пояси, хустки, вишиті сорочки, 
розписані скрині та багато ін-
ших шанувальники талантів 
народних майстринь побачать 
на виставці, яку вони плану-
ють організувати вже у ново-
му році.

Як кажуть поціновувачі ру-
котворних шедеврів, ними хо-
четься не лише милуватися, 
а й носити в комплектах тра-
диційного святкового одягу, 
адже вигляд вони мають ціл-
ком сучасний. 

«Динамо» завелося 
ЄВРОКУБКИ. Під час жеребкування 1/16 Ліги Європи 
український клуб буде серед сіяних 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Завершився груповий 
турнір розіграшу Ліги 

Європи сезону 2017/2018 
років. Київське «Дина-
мо» здобуло впевнену до-
машню перемогу над серб-
ським «Партизаном» і з 
першого місця пробило-
ся до стадії 1/16 фіналу, 
а луганська «Зоря» у ви-
рішальному двобої зазна-
ла поразки від іспансько-
го «Атлетіка» і  завершила 
виступи в єврокубках.

 У матчі «Динамо» та 
«Партизана» на «Олімпій-
ському» кияни окреслили 
свою перевагу вже на 6-й 
хвилині, коли триходівка 
Шапаренка, Циганкова та 

Мораєса закінчилася не-
безпечним ударом остан-
нього та результативним 
добиванням Морозюка.

У середині першого тай-
му Мораєс відзначився 
дублем за біло-синіх. На 
28-й хвилині Морозюк са-
мотужки міг завершува-
ти комбінацію столичної 
команди, однак  не поску-
пився і віддав результа-
тивну передачу.  А ще за 
три хвилини питання що-
до переможця протисто-
яння було фактично ви-
рішене: знов успішно ви-
стрілила пара Морозюк  — 
Мораєс.

Приємні враження від 
гри «Динамо» у першому 
таймі вболівальникам тро-
хи зіпсував гол «Партиза-

на» після того, як серби за-
робили право на 11-метро-
вий удар. Морозюк заче-
пив у власних володіннях 
Сому, а Євтовіч спряму-
вав м’яч у нижній кут во-
ріт Бущана.

Четверте і завершальне 
в цьому матчі взяття воріт 
динамівці відсвяткували, 
реалізувавши контрата-
ку. Циганков на дриблінгу 
увірвався до штрафного 
майданчика гостей, і йо-
го збив Мілетіч — Мораєс 
записав на свій рахунок 
хет-трик, не залишивши 
шансів голкіперові, — 4:1.

Головний тренер «Ди-
намо» Олександр Хац-
кевич на післяматчевій 
прес-конференції зазна-
чив, що рахунок на табло 

повністю відобразив пе-
ребіг гри на футбольно-
му полі: «Динамо» завер-
шило єврокубкову осінь і 
хорошою грою, і першим 
місцем в групі». Нині  ки-
яни готуються до остан-
ньої гри осені в чемпіо-
наті.  А про те, як карди-
нально підсилюватимуть-
ся і не лише кадрами  про-
тягом міжсезоння, щоб не 
розчарувати вболіваль-
ників у лютому, дізнаємо-
ся згодом. 

Жеребкування 1/16 фі-
налу Ліги Європи відбу-
деться у понеділок, 11 
грудня, у штаб-квартирі 
УЄФА у Ньйоні.

Форвард «Динамо» Жуніор Мораєс увійшов до трійки найкращих бомбардирів групового 
етапу Ліги Європи, і УЄФА номінувала його на звання кращого гравця тижня

Морські  піхотинці 
побували на  Хортиці

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ НАДИХАЄ. За підтримки запорізької обласної 
влади морські піхотинці, які нині дислокуються в Запорізь-
кій області, відвідали острів Хортицю. Більшість наших вояків 
уперше побували в історико-архітектурному комплексі «За-
порізька Січ» на землях славетних козаків. У храмі Покрови 
Пресвятої Богородиці на Січі владика Фотій благословив за-
хисників на подальшу боротьбу та провів молебень.

до воїнів звернувся заступник директора департамен-
ту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю Запорізької ОдА Олександр Зубченко: «Виконавча 
влада завжди підтримуватиме військових. За ці роки ві-
йни Україна втратила багато патріотів,  але ми завжди  
пам’ятатимемо тих, хто виборював мирне небо над голо-
вою ціною власного життя та здоров’я. Тож бажаю перемо-
ги над агресором та якнайшвидшого повернення до мирно-
го щасливого життя».

На Хортиці відбулася історична зустріч побратимів. Мор-
ських піхотинців привітав капітан 1-го рангу морської піхоти 
Іван Залужний, який героїчно звільняв місто Сейсін під час 
радянсько-японської війни. 99-річний ветеран, який втратив 
єдиного онука через окупацію донбасу, підтримав молодих 
«чорних дияволів» та дав настанови, які колись вберегли 
його, коли захищав Вітчизну під час другої світової війни.

Своїми враженнями поділився боєць, який до анексії Кри-
му служив у військовій частині в Керчі, а після захоплен-
ня російськими військовими півострова залишився вірним 
присязі й повернувся на материкову частину України боро-
нити рідну землю від агресора. Андрій зізнався, що в колис-
ці запорозького козацтва він вперше, тож для нього і всіх 
захисників ця мандрівка має особливе значення — вивчен-
ня історії своїх прабатьків-захисників надихає бійців і напо-
внює силами протистояти російській агресії.

За сумлінне виконання службових обов’язків бійці 501-
го окремого батальйону морської піхоти, які гідно відсто-
юють рідну землю, були нагороджені почесними грамота-
ми. Це майори Андрій Липко і Віталій Цап, старші лейтенан-
ти Павло Крижановський та Костянтин Бабиця, лейтенан-
ти Олександр данилюк та Андрій Полієнко, молодші лейте-
нанти Артур Тюфанов, Віталій Сіденко та Євген димченко, 
старший сержант Ігор Іванов, сержанти Роман Касьян та Ві-
ктор Кучма, старший матрос Анна Чорненька.

 ТАБЛО «УК»
Ліга Європи 

Група B 
Динамо  —  Партизан — 4:1 
Голи: Морозюк (6), Мораєс (28, 31, 
77, пен) — Євтовіч (45+3)
Турнірне становище:  
Динамо — 10 очок, Партизан — 8, 
Шкендербеу — 5 , Янг Бойз — 3.

Група J
Зоря — Атлетик — 0:2
Голи: Адуріц (70), Гарсія (86)
Турнірне становище:  
Атлетик — 11 очок, Естерсунд — 
11, Зоря —  6, Герта — 5
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