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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Єдиним фронтом 

продовжуємо зміцнювати 
наше безпекове 

партнерство для 
протидії агресії та 

відновлення суверенітету 
й територіальної 

цілісності України».
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Ресурс для розвитку 
громад

РОЗВИТОК. Децентралізація дає громадам три основні ін-
струменти для розвитку: можливості, повноваження, ресур-
си. А найголовніший ресурс для розвитку місцевого самовря-
дування — земля, розпоряджатися якою також мають грома-
ди. На конференції «Децентралізація, управління землями та 
розвиток громад» віце-прем’єр-міністр — міністр регіонально-
го розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко запевнив, що 
в Україні є необхідне законодавче підґрунтя з передачі земель-
них ресурсів в управління ОТГ.

За такого сценарію ефективність використання зросте втри-
чі. «Це не лише надходження податків, а й потужний ресурс 
для розвитку громад, які отримають незалежність в управлінні 
землями. Також інструмент для якіснішого та обґрунтованішо-
го планування територій. І найголовніше — стимул до подаль-
шого об’єднання громад», — наголосив Геннадій Зубко.

В Україні 692 об’єднані територіальні громади. Кожна з них 
має розуміти, який додатковий ресурс у вигляді землі вона 
отримає. Для тих, хто вагається, це додатковий аргумент на 
користь об’єднання, переконує служба урядовця.

15,568 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

За тиждень вони скоротилися на 2%
АКТУАЛЬНО. У прагненні бути потрібними та реалізувати 
себе люди з інвалідністю шукають і знаходять роботу

Необмежене бажання 
працювати

Президент про дружні дії США та Канади,  
що відкривають шлях до посиленої оборонної  
допомоги Україні
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ДОКУМЕНТИ

Луганщині 
не вистачає 
сумлінних 
підрядників

РЕМОНТ ДОРІГ

Громадянську жилку потрібно культивувати змалку
СВІДОМО. Щоб з настанням повноліття бути повноцінним учасником життя держави,  
потрібно цього вчитися

 Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Небайдужість до людей, які 
тебе оточують, їхніх по-

треб, проблем. Небайдужість до 
території, на якій живеш. Якщо 

дитині зі шкільного віку прита-
манні саме такі риси, то в май-
бутньому з неї обов’язково ви-
росте активний учасник життя 
громади. 

Над цим у Розсошенській 
гімназії (Полтавська область, 

Полтавський район) замисли-
лися ще задовго до старту ни-
нішньої реформи з децентра-
лізації, з початком якої з вуст 
причетних до неї постійно злі-
тає: потрібно збільшувати кіль-
кість активних громадян, котрі 

вболівають за розвиток терито-
рії, на якій живуть. Як розпові-
ла «УК» директор гімназії Те-
тяна Тягнирядно, ще в 1999 ро-
ці в навчальному закладі почав 
працювати гурток, який давав 
учням ази шкільного самовря-

дування. Він сприяв розвитку 
самостійності школярів, розви-
вав лідерські якості, щоб вони 
знаходили своє місце у шкіль-
ному житті, — як анало-
гія пошуку дорослою лю-
диною місця в суспільстві. 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану дій на 
2017—2019 роки поетапного створення 
додаткових місць у закладах освіти  для 
дітей дошкільного віку»
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ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: F31GL5630
Короткий опис активів 
в лоті

Право вимоги за кредитним 
договором  

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів (аукціону) 07.02.2018 р.
Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/29440-

asset-sell-id-139322

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Липка Миколу Сергійовича як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/7410/17 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Покатілова О. Б. у підготовче судо-
ве засідання, що відбудеться 16 січня 2018 року об 
11.30 год. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Апеляційний суд Миколаївської області викликає 

в судове засідання на 08.30 год. 19 грудня 2017 ро-

ку за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 2-а відпові-

дача Корсунського Бориса Михайловича у цивільній 

справі за позовом Центрального об’єднаного управ-

ління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Мико-

лаївської області до Корсунського Бориса Михайло-

вича про стягнення надміру виплаченої пенсії.

Суддя Т. М. Базовкіна

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

Відповідачка у справі — Будякова Олена Олексіїв-
на викликається на 18 грудня 2017 року о 12.30 го-
дині до Орджонікідзевського районного суду міста 
Маріуполя Донецької області, для участі у розгляді 
справи по суті.

Суддя Мельник І. Г.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65110, 
Одеська обл., м. Одеса, вул.Балковська, 33) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  18.12.2017 
о 14:30 до Куликов Вячеслав Геннадійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мар.  
Говорова, буд. 3а, кв. 41) справа № 522/21578/17, суддя 
Шенцева О. П.

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

Національне антикорупційне бюро України, згідно 
до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрювано-
го Цибульського Юрія Олександровича, 29.03.1962 
р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Електроза-
водська, 16, кв. 1, м. Кривий Ріг, на 20.12.2017р. о 
10.00 год. до детектива Національного бюро Шев-
ченка В. І. (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 249), 
для допиту як підозрюваного та вручення процесу-
альних документів у кримінальному провадженні  
№ 52017000000000008 від 04.01.2017 р.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, 34) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  18.12.2017 о 08:35 до Філіппова 
Оксана Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 27140, Кі-
ровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Помічна, вул. На-
бережна, буд. 20) справа № 396/1673/17, суддя Гарбуз О. 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.

Національне антикорупційне бюро України, згід-
но до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрюва-
ного Висоцького Олександра Петровича, 15.11.1971 
р.н., зареєстрованого за адресою: просп. Леся Кур-
баса, 1А, кв. 71, м. Київ, на 19.12.2017р. о 10.00 год. 
до старшого детектива Національного бюро Яромен-
ка P. O. (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 239), 
для допиту як підозрюваного та вручення процесу-
альних документів у кримінальному провадженні  
№ 52017000000000081 від 03.02.2017 р.

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

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19500, Черкаська обл., м. Городи-
ще, вул. 1 Травня, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться  18.12.2017 о 08:45 до Гладкий Віталій Ігорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Мліїв, Челюскіна, буд. 
17) справа № 691/1403/17, суддя Савенко О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Державний акт на земельну ділянку: ІІІ–ДН № 035978 від 04.11.2002р., площєю 

0,0722 га, яка розташована за адресою: м.Донецьк, Київський район, провулок По-

кришева, 2-1, держакт виданий на підставі рішення виконкому Донецької міської ради  

№ 529 від 30.10.2002 р., виданий Донецьким міським головою Ради народних депута-

тів Лук’янченко О.О. та зареєстровано в книзі записів державних актів за № 4-1497, на 

ім’я Карталов Юрій Владиславович, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Судновий білет 

від 2004 року на риболовне судно 

ЯПО № 6235, власник Фадєєв Юрій 

Анатолійович, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою. 

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, 
вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться  18.12.2017 о 08:30 до Васютенко Владислава Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 62720, Харківська обл. Дворічанський р-н, с. Митрофанівка, 
вул. Леніна, буд. 5) справа № 618/727/17, суддя Гніздилов Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Шевченківський районний суд м.Львова (адреса суду: 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться  18.12.2017 о 12:20 до Мельничук Лідія Мирославів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 79068, Львівська обл., м. Львів, вул. Хвильового, буд. 30, кв. 8) 
справа № 466/6920/17, суддя Зима І. Є.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Судновий білет 

від 2004 року на риболовне судно 

ЯПО № 6237, власник Кочерга О. М., 

вважати недійсним у зв’язку з втратою. 

Троїцький районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92100, Луганська обл., смт Троїцьк, вул. 
1 Травня, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 18.12.2017 о 08:30 до Журавльов Сергій Васильович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92120, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Розсипне, вул. Жовтнева, буд. 
7) справа № 433/1744/17, суддя Певна О. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 54050, Миколаївська обл., м. Мико-
лаїв, вул. Ольшанців, 77) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться  18.12.2017 о 09:30 до Терешко Дмитро Валенти-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 57214, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Мішково-По-
горілове, вул. Інгульська, буд. 30) справа № 477/1886/17, суддя Семенова Е. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Судновий білет 

від 2004 року на риболовне судно 

ЯПО № 6236, власник Купцов Д. О., 

вважати недійсним у зв’язку з втратою. 

Солом’янський районний суд м.Києва (адреса суду: 
03113, м. Київ, вул. Шутова,1) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

 24.05.2018 о 12:30 до Таранець Наталія Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, буд. 28) справа № 760/4238/17,  
суддя Букіна О. М.

 18.12.2017 о 10:00 до Сокальський Олег Ігоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 03126, м. Київ, 
бульв. Вацлава Гавела (Лепсе), буд. 50, кв, 54) справа  
№ 760/4800/17, суддя Кізюн Л. І.

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 су-
дового засідання.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської 
області викликає в судове засідання Луганську Інну Фе-
дорівну, як відповідачку в цивільній справі № 188/1091/17 
за позовом заступника прокурора Кіровоградської об-
ласті в інтересах держави в особі Макіївського професій-
ного училища соціальної реабілітації ім. А. С. Макаренка 
до Луганської Інни Федорівни, Луганського Сергія Мико-
лайовича, третя особа на стороні позивача: Луганський 
Олександр Сергійович, про стягнення коштів на утриман-
ня неповнолітнього в закладі соціальної реабілітації.

Розгляд справи відбудеться 21 грудня 2017 року о  
09 год. 00 хв. у приміщенні Петропавлівського районно-
го суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропе-
тровська область, смт Петропавлівка, вул. Героїв Укра-
їни, 74а.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за відсутності відповідачки на підставі доказів, що 
містяться в матеріалах справи.

Суддя Місюра К. В.

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, ви-
кликає підозрюваного Гарькавого Володимира Ві-
талійовича, 10.03.1983 р.н., який проживає за адре-
сою: м. Дніпро, вулиця Жуковського Василя, 21 А, 
кв. 78 (прописаний за адресою: м. Дніпро, вули-
ця Ракетна, 15А), 18 грудня 2017 року о 10.00 год. 
до Національного антикорупційного бюро України 
за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 
424, до детектива Національного бюро Литвинен-
ка Дмитра Івановича (тел.: 0664260335), для допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 52016000000000319 від 09.09.2016р. за підозрою 
Павловського І. В., Гулєвича В. В., Шемовньова І. В., 
Малиша Б. О., Трофименка В. В., Гарькавого В. В. та 
Майка В. М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

Національне антикорупційне бюро України, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, ви-
кликає підозрюваного Майка Вадима Михайлови-
ча, 22.04.1966 р.н., який проживає за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Кам’янське, проспект Пе-
ремоги, 7, кв. 87, 18 грудня 2017 року об 11.00 год. 
до Національного антикорупційного бюро України 
за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 
424, до детектива Національного бюро Литвинен-
ка Дмитра Івановича (тел.: 0664260335), для допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№52016000000000319 від 09.09.2016р. за підозрою 
Павловського І. В., Гулєвича В. В., Шемовньова І. В., 
Малиша Б. О., Трофименка В. В., Гарькавого В. В. та 
Майка В. М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Микола-
йовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М., зареєстрований та проживає за адресою: проспект Ю.Гагаріна, 
буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 21 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою:  
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійови-
ча, 23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кри-
сін В. В., зареєстрований за адресою: кв-л Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8,  
м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 20 грудня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових 
засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Собор-
на, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

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

Старобільський районний суд Луганської області викликає: Оришнюк 
Ірину Петрівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Товарна, 1/5, м. Старо-
більськ Луганської області, Оришнюка Олега Геннадійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: вул. Товарна, 1/5, м. Старобільськ Луганської області — як 
відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 431/4071/17 за позо-
вом Войтенко Світлани Іванівни до Оришнюк І. П., Оришнюка О. Г. про визна-
ння права власності в порядку спадкування за законом на обов’язкову част-
ку в спадщині, яке відбудеться 20 грудня 2017 року о 08 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами роз-
гляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Слідчий слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області Рокочий А. Л. пові-
домляє підозрюваного Решетова Ігоря Анатолійовича, 21.02.1972 р.н., 
уродженця та зареєстрованого в м. Дружківка Донецької області, вул. 
Космонавтів, 2, кв. 5, про завершення досудового розслідування, від-
криття матеріалів кримінального провадження №22017260000000062 
та викликає на 18.12.2017р. о 10 год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівецькій 
обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А, для здійснення всіх 
необхідних процесуальних дій, надання доступу та ознайомлення з ма-
теріалами провадження.

Ленінський районний суд м. Миколаєва у спеціальному судовому 
провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України, викликає в 
судове засідання Ніконова Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у вчи-
нені злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 109 КК України, Шеслер Ларису Віленівну, обвинувачену у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову Ганну Володи-
мирівну, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, 
ст. 293 КК України, яке відбудеться 23.01.2018 року о 15.30 годині за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

08.12.2017 року з офісу за адресою: м. Київ, вул. Депутатська, 23А, було ви-
крадено печатки наступних товариств: ТОВ «Соларис» (ЄДРПОУ 39278476), ТОВ 
«Авантрейд» (ЄДРПОУ 37318988), ТОВ «Корал Петролеум» (ЄДРПОУ 41162112), 
ТОВ «Аван-Транс» (ЄДРПОУ 40405441) — вважати їх недійсними.

Також було викрадено трудові книжки: Мамайчука Олександра Васильови-
ча, 26.05.1975 р.н.; Копача Миколи Миколайовича, 26.08.1973 р.н.; Безпалої Іри-
ни Григорівни, 30.08.1984 р.н.; Мельничук Ілони Вікторівни, 05.12.1989 р.н.; Ри-
бак Олександри Олександрівни, 30.04.1993 р.н.; Миронової Каріни Михайлівни, 
09.12.1985 р.н.; Завіславського Владислава Ігоревича, 21.01.1985 р.н.; Шацької 
Наталії Миколаївни, 17.08.1977 р.н.; Войтини Ігоря Дмитровича; Мельничук Анни 
Андріївни, 21.12.1987 р.н.

В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження 
№423/1023/17к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015130000000383 від 22.07.2015 
стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою: Луганська область, Попаснянський ра-
йон, смт Новотошківське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд Луганської області викликає Скни-
пу Ірину Іванівну в судове засідання, що відбудеться 25 січня 2018 року о 14 год. 00 хв. у залі судових засі-
дань Попаснянського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування оголошення обвинувачена вважається 

належним чином ознайомлена з його змістом.

Повістка про виклик до Приморського районного суду м. Одеси  
підозрюваного Чаркіна Олександра Дмитровича

Приморським районним судом м. Одеси, на підставі ст.ст. 111, 134, 135 КПК України, викликається  
підозрюваний Чаркін Олександр Дмитрович (18 вересня 1957 року народження; останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Палубна, буд. 9/1, кв. 28), для участі в судовому засіданні по розгляду клопотан-
ня слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у рамках кримінального провадження  
№ 42017160690000112 від 27 вересня 2017 року за підозрою Чаркіна О. Д. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України, 
яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 18 грудня 2017 року в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33.

Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбуття за викликом до суду, передбачені 
ст.ст. 138 та 139 КПК України.

Суддя Іванов В. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) дово-

дить до відома, що у зв’язку із не усуненням надрокористувачами причин зу-
пинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, розглянуто пи-
тання щодо подальшої дії цих дозволів.

Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра право 
користування надрами припиняється органом, який надав надра у користу-
вання, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди 
користувачів — у судовому порядку.

Враховуючи викладене, просимо зазначених надрокористувачів надати до 
Держгеонадр України в 15-денний строк власну позицію (згоду/незгоду) на 
припинення права користування надрами, згідно зі спеціальними дозволами 
на користування надрами, відповідно до Переліку:

Перелік надрокористувачів
1. ПП «Науково-виробнича компанія «Промтек-С» (Дозвіл № 4926                        

від 24.02.2009);
2. ТОВ «Орлан» (Дозвіл № 5301 від 13.01.2011);
3. ДП «Дирекція з реструктуризації шахтного фонду» (Дозвіл № 4857                     

від 21.01.2009);
4. ТОВ «Сатурн» (Дозвіл № 3413 від 14.09.2004);
5. ТОВ «С.Б.» (Дозвіл № 5046 від 19.11.2009);
6. ТОВ «Б.С.» (Дозвіл № 5094 від 29.12.2009);
7. ТОВ «Донбас майнінг» (Дозвіл № 5630 від 22.08.2012);
8. ТОВ «Ник-Донбас» (Дозвіл № 5468 від 26.01.2012);
9. ТОВ «Станік» (Дозвіл № 3251 від 16.10.2003);
10. ТОВ «Фішгер» (Дозвіл № 5597 від 06.07.2012);
11. ПП «Рудник» (Дозволи № 4747 від 22.10.2008, № 4748 від 22.10.2008);
12. ПП «ПВП «Промінь» (Дозвіл № 5062 від 03.12.2009);
13. ТОВ «Прометей» (Дозвіл № 5080 від 22.12.2009);
14. ТОВ «Антрацитвуглеінвест» (Дозвіл № 5420 від 24.11.2011);
15. ПП «Агропромсервіс» (Дозвіл № 3153 від 08.09.2003);
16. ТОВ «Абрис» (Дозвіл № 4588 від 18.12.2007);
17. ТОВ «Вінцент Груп» (Дозвіл № 5424 від 15.09.2011);
18. КП «Компанія «Вода Донбасу» (Дозвіл № 5801 від 20.06.2013,  

№ 5774 від 29.04.2013, № 5769 від 29.04.2013, № 2068 від 21.12.1999,  
№ 5768 від 29.04.2013);

19. ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»  (Дозвіл № 4861 
від 21.01.2009)

20. ВАТ «Лисичанська сода» (Дозвіл № 4085 від 18.10.2006);
21. Першотравневе РКП «Водхоз» (Дозвіл № 3930 від 30.06.2006);
22. ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (Дозвіл 

№ 4566 від 17.12.2007);
23. ТДВ «Луганський м’ясокомбінат» (Дозвіл № 5760 від 12.04.2013);
24. ПАТ «Сталь» (Дозвіл № 5996 від 10.11.2014);
25. ТОВ ВКФ «Ліа» ЛТД (Дозвіл № 4681 від 28.12.2007);
26. ТОВ «Авіа-Агро-Трейд» (Дозвіл № 4679 від 28.12.2007);
27. ТОВ «Миллениум» (Дозвіл № 4425 від 16.10.2007);
28. ТОВ «Макро» (Дозвіл № 5032 від 22.10.2009);
29. ПрАТ «Луганський патронний завод» (Дозвіл № 5714 від 23.01.2013);
30. ТОВ «Антрацитрегіонвода» (Дозвіл № 5445 від 29.12.2011);
31. ДП «Макіїввугілля» (Дозволи № 3040 від 11.07.2003, № 3075  

від 24.07.2003, № 3095 від 11.08.2003, № 3096 від 11.08.2003, № 3097  
від 11.08.2003, № 3148 від 08.09.2003, № 5162 від 08.06.2010, № 3160  
від 18.09.2003, № 3260 від 16.10.2003);

32. ТОВ «Торговий дом Фаворіт груп» (Дозвіл № 5930 від 31.03.2014);
33. Гученко Ігор Михайлович (Дозвіл № 5931 від 31.03.2014);
34. ТОВ «Буран ЛТД» (Дозвіл № 3411 від 02.09.2004);
35. ТОВ «Сатурн» (Дозвіл № 3416 від 14.09.2004);
36. ТОВ «Антрацитдон» (Дозвіл № 4046 від 04.10.2006);
37. ПП «Шахтарськіндустрія» (Дозвіл № 4977 від 07.05.2009);
38. ТОВ «Антракс-Юні» (Дозвіл № 5263 від 29.12.2010);
39. ПАТ «ОП «Шахта «Жданівська» (Дозвіл № 3693 від 09.12.2005);
40. ДП «Торезантрацит» (Дозволи № 3167 від 18.09.2003, № 3168  

від 18.09.2003, № 3169 від 18.09.2003, № 4004 від 09.08.2006);
41. ДП «Сніжнеантрацит» (Дозвіл № 2823 від 07.11.2002, №4256  

від 14.05.2007);
42. ТОВ «Вуглересурс» (Дозвіл № 3042 від 11.07.2003);
43. ТОВ «Вуглесервіс» (Дозволи № 2503 від 10.08.2001, № 5349 від 

13.01.2011);
44. ТОВ «Бест» (Дозвіл № 4262 від 23.05.2007);
45. ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (Дозвіл № 4242 від 11.04.2007);
46. ТОВ «Торез-Шанс 1» (Дозвіл № 4882 від 29.01.2009);
47. ТОВ «Торез-Шанс 2» (Дозвіл № 4883 від 29.01.2009);
48. ТОВ « Вугільна компанія «Прогрес» (Дозвіл № 5639 від 18.09.2012);
49. ТОВ «Торезвугілля-торгтранс» (Дозвіл № 5688 від 18.12.2012);
50. ПАТ «Стромацемент» (Дозвіл № 2606 від 25.12.2001);
51. ДП «Луганськвугілля» (Дозволи № 3615 від 29.12.2004, № 3616  

від 29.12.2004, № 3840 від 31.05.2006, № 3839 від 31.05.2006);
52. ПВКП фірма «Укрінвест» (Дозвіл № 2781 від 19.09.2002);
53. ТОВ «Західна енергетична компанія» (Дозвіл № 5156 від 25.05.2010);
54.  ТОВ «Донбас Енерго Вугілля» (Дозвіл № 5888 від 20.12.2013);
55. ТОВ «Деметра-Луганськ плюс» (Дозвіл № 5920 від 27.02.2014);
56. ТОВ «Ремавтоматика» (Дозволи № 3483 від 28.10.2004, № 5225  

від 17.11.2010);
57. ТОВ «Імекспром-08» (Дозвіл № 5223 від 17.11.2010);
58. ТОВ «Краснодонвугіллярезерв» (Дозвіл № 5426 від 30.11.2011);
59. ТОВ «Донбасантрацит» (Дозволи № 3230 від 09.10.2003, № 3514  

від 18.11.2004, № 4908 від 17.02.2009);
60. ТОВ «Торговий дім «Донбасантрацит» (Дозвіл № 3925 від 27.06.2006);
61. ПП «Нєдра-06» (Дозволи № 4512 від 29.11.2007, №5183 від 05.07.2010);
62. ТОВ «Інтерпласт» (Дозвіл № 5218 від 17.11.2010);
63. ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Софіївська» (Дозвіл  

№ 5281 від 13.01.2011);
64. ТОВ «Схід-Уголь» (Дозволи № 5421 від 24.11.2011, № 5550  

від 08.05.2012);
65. ПП «Шатель» (Дозвіл № 5434 від 14.12.2011);
66. ПП «Експресінформ» (Дозвіл № 5514 від 10.04.2012);
67. ПП «Україна Схід-плюс» (Дозвіл № 5917 від 27.02.2014);
68. ТОВ «Антрацит» (Дозвіл № 3522 від 25.11.2004);
69. ТОВ «Енергія» (Дозвіл № 4278 від 13.06.2007);
70. ТОВ «Борісвугілляінвест» (Дозвіл № 4817 від 11.12.2008);
71. ТОВ «Сіат і К» (Дозвіл № 5454 від 11.01.2012);
72. ТОВ «Техуглемед» (Дозвіл № 5457 від 11.01.2012);
73. ТОВ «НПФ «Донросесенерго»» (Дозвіл № 5481 від 09.02.2012);
74. ПП «Спецмонтажналадка-м» (Дозвіл № 5574 від 07.06.2012);
75. ПП «Койл А.С.» (Дозвіл № 5017 від 18.09.2009);
76. ПП «Укрпромдобича-2006» (Дозвіл № 5040 від 12.11.2009);
77. ТОВ «Новий Донбас» (Дозвіл № 5455 від 11.01.2012);
78. ТОВ «Нестор С» (Дозвіл № 5595 від 04.07.2012);
79. ТОВ «ТПС» (Дозвіл № 5948 від 29.05.2014);
80. ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (Дозволи № 5200  

від 21.10.2010, № 5201 від 21.10.2010);
81. ПП «Згода-Луг-постач» (Дозвіл № 5256 від 21.12.2010);
82. ПП «Фірма «Рельєф» (Дозвіл № 5431 від 25.10.2011);
83. ТОВ «Востокпромдобича» (Дозвіл № 5837 від 05.09.2013);
84. ТОВ «Луганськтехпромінвест» (Дозвіл № 5644 від 27.09.2012);
85. ТОВ «Альчевськпромстрой» (Дозвіл № 4617 від 18.12.2007);
86. ТОВ «Лайт стоун компані» (Дозвіл № 4496 від 08.11.2007);
87. ТОВ «Комсомольський кам’яний кар’єр» (Дозвіл № 4986  

від 11.06.2009);
88. СГ ТОВ «Донецька птахофабрика» (Дозвіл № 4936 від 05.03.2009).

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає Калину Сер-
гія Анатолійовича по кримінальному 
провадженню № 591/3415/17 як об-
винуваченого у вчиненні злочину за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 11.01.2018 ро-
ку об 11.00 годині. Явка обвинуваче-
ного обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає Кулешу На-
талію В’ячеславівну по кримінально-
му провадженню № 296/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочину за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни в судове засідання, яке відбудеть-
ся 11.01.2018 року о 09.00 годині. Яв-
ка обвинуваченої обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Втрачено Свідоцтво про пра-
во на зайняття адвокатською ді-
яльністю № 2960/10, дата ви-
дачі 20.10.2005 р., видане Київ-
ською обласною КДКА. В разі зна-
ходження надіслати за адресою:  
м. Київ, вул. Кирилівська, 15, 
КДКА Київської області.

Печатку  
Публічного акціонерного  

товариства «БУКРОС», 
вважати недійсною. 
На печатці зазначено: Публіч-

не акціонерне товариство Бурова 
компанія «БУКРОС» «Д» іденти-
фікаційний код 00143136 Україна 
м. Полтава.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповіда-
чів у судове засідання Склярова Дениса Олександровича, Белозеро-
ву Світлану Сергіївну, Літвіна Олега Анатолійовича у цивільній справі  
№ 433/1756/17 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» 
до Склярова Дениса Олександровича, Белозерової Світлани Сергіївни, 
Літвіна Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 року о 08.10 годині в при-
міщенні Троїцького районного суду Луганської області за адресою: 
вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Певна О. С.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викли-
кає Овсяннікову Ірину Анатоліївну (останнє відоме місце проживання:  
м. Миргород Полтавської області, вул. Гоголя, 111, кв. 35) як відпо-
відачку в судове засідання по цивільній справі за позовом ОКВПТГ 
«Миргородтеплоенерго» до Овсяннікової Ірини Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2018 року о 09 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 133  
(1-й поверх, зала №1).

Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неявки, справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності. Про причини неявки відповідачка 
зобов’язана повідомити суд.

Суддя О. А. Городівський

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Варганова Костянтина Олександровича, 19.05.1978 р.н. (відоме місце реє-
страції: вул. Академіка Корольова, буд. 11, кв. 6, м. Брянка Луганської облас-
ті, 94100), Павлієнка Анатолія Миколайовича, 23.05.1956 р.н. (відоме міс-
це реєстрації: вул. Сєдова, буд. 14, м. Брянка Луганської області, 94100) по справі  
№ 415/7217/17 за позовом ПАТ «Ощадбанк» в особі філії — Луганського обласного 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, в 
судове засідання, що відбудеться 21 грудня 2017 року о 15.10 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

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

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

З опублікуванням оголошення, відповідачі по справі вважаються належним чином 
повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпо-
відачів у судове засідання Сиса Юрія Вікторовича та Сиса Людми-
лу Іванівну у цивільній справі № 433/1758/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» до Сиса Юрія Вікторовича та Сиса 
Людмили Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 року о 08.40 годині в при-
міщенні Троїцького районного суду Луганської області за адресою: 
вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя Певна О. С.

Димитровський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 85320, До-
нецька обл., м. Димитров, вул. Артема, 73) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

18.12.2017 о 14:00 до Гулін Ілля Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 85323, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Невського, 
буд. 1, кв. 1) справа № 226/1917/17, суддя Редько Ж. Е.

19.12.2017 о 09:00 до Ігнатьєва Ганна Олександрівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 85300, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Мічурі-
на, буд. 1) справа № 226/1792/17, суддя Редько Ж. Е.

26.12.2017 о 08:30 до Шашко Олександр Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 85325, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Челюскіна, 
буд. 167) справа № 226/1827/17, суддя Редько Ж. Е.

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

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

Тарутинський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68500, Одеська 
обл., смт Тарутине, Красна, 235) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  18.12.2017 о 14:30 до Якушевська Ольга Сергіївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 68542, Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Березине, вул. 
Першотравнева, буд. 25) справа № 514/1363/17, суддя Тончева Н. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними дока-
зами 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.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здій-
снюється спеціальне судове провадження за кримінальним прова-
дженням щодо Никитіної Ірини Петрівни, 17.05.1968 р.н., обвинуваче-
ної за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого призначено 
на 10.00 год. 18.12.2017 р.

Обвинуваченій Никитиній Ірині Петрівні, необхідно з’явитись до каб. 
№ 15 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20, на 09.00 год. 10.01.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G5739- F11G5741

F11G5742- F11G5744
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

03.01.2018; 18.01.2018; 01.02.2018; 
15.02.2018; 01.03.2018; 16.03.2018; 
30.03.2018; 16.04.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/29663-asset- 
sell-id-140140
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/29664-asset- 
sell-id-140141

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження за кримінальним провадженням що-
до Петропольського Олександра Олександровича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, спеціальний судовий розгляд якого відкладено на 
09.00 год. 9 січня 2018 року.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олександровичу, необ-
хідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 09.00 год. 9 січня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505,  

м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Маріуполь-
ської міської ради Донецької області до Шевченка Олександра Миколайовича про 
стягнення заборгованості з орендної плати за землю. Відповідач Шевченко Олек-
сандр Миколайович, останнє відоме місце реєстрації якого: Донецька область, міс-
то Маріуполь, вулиця Кольорова, 17, викликається для участі у розгляді вказаної ци-
вільної справи на 11 січня 2018 року о 10.30 годині, кабінет № 206, другий поверх.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, 

інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Щербіна А. В.

Публічне акціонерне товариство «БГ БАНК» (код ЄДРПОУ 20717958, місцезна-
ходження 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) повідомляє про втрату докумен-
тів згідно із нижченаведеним переліком:

1. Договір іпотеки від 16.06.2005 року,  укладений між Відкритим акціонер-
ним товариством «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства» (правонаступ-
ником якого є ПАТ «БГ БАНК») та Роговим В. Е., посвідчений 16 червня 2005 ро-
ку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою Л. М. 
за реєстровим № 1625; 

2. Договір № 2 про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки № 1625, 
посвідчений 31.08.2005 року приватним нотаріусом Київського міського нотарі-
ального округу Івановою Л. М. за реєстровим № 2712;

3. Договір № 2 про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки № 1625, 
посвідчений 02.09.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотарі-
ального округу Івановою Л. М. за реєстровим № 4300.

Зазначені вище договори вважати втраченими та вважати їх недійсними.

Оголошення
про затвердження умов реалізації 1555 одиниць майна (активів) банку шляхом  

безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна  

та офісна техніка та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього продажу 
юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених  
на сайті Банку  
http://deltabank.com.ua/ru/press/
news/2017/12/14099/

Дати проведення безпосереднього продажу 
юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених  
на сайті Банку  http://deltabank.com.ua/ru/press/
news/2017/12/14099/

Посилання на оголошення про проведення 
безпосереднього продажу, розміщене  
на веб-сайті Фонду

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/29589-11122017

Контактний телефон (044) 500-00-18

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/12098/17; 2/219/4556/2017 
за позовною заявою Євсюкової Наталії Вікторівни до Єв-
сюкова Анатолія Єгоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Євсюков Анатолій Єгорович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Южнокомунарівськ, вул. Собінова, 13) 
викликається 18 грудня 2017 року на 09 годину 00 хви-
лин до Артемівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, 
для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа № 236/2112/17 за позо-
вом Ханіної Наталії Володимирівни, представник по-
зивача — Башков Сергій Вікторович до Ханіна Олега 
Володимировича про поділ сумісного майна.

Треті особи: Гімонов Павло Миколайович, Гімоно-
ва Ірина Олександрівна, Гімонов Олександр Павло-
вич, Гімонова Юлія Павлівна викликаються до каб.  
№ 15 суду на 22.12.2017 року о 09 годині 30 хвилин, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута в його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Орджонікідзевський районний суд міста 
Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Пере-
моги, 6) розглядає справу за кримінальним 
провадженням відносно Дибова Едуарда Ві-
кторовича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України.

Обвинувачений Дибов Едуард Вікторович 
викликається на 11 січня 2018 року о 08.45 го-
дині до Орджонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області для учас-
ті в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 227/3400/17) за обвинуваченням 
Берковича Бориса Костянтиновича, 17 серпня 1966 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Беркович Борис Костянтинович, 
17 серпня 1966 року народження, який мешкає за 
останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 61/78, викликається на 
12 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, кабінет 
№16, для участі у судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

В провадженні Красноармійського міськрайонно-
го суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Іванчука Ігоря Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного су-
ду Донецької області від 20 лютого 2017 року кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Іванчу-
ка Ігоря Івановича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
здійснюється за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Іванчук І.І., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця 
Червоноармійська, 30, викликається 4 січня 2018 р. 
о 09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Суддя I. I. Карабан

В провадженні Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20) знаходиться кримінальне провадження від-
носно обвинуваченого Вельбоєнка Андрія Михайловича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області від 25 вересня 2017 року справу бу-
ло призначено до судового розгляду на підставі обви-
нувального акта у кримінальному провадженні відносно 
обвинуваченого Вельбоєнка Андрія Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спе-
ціального судового провадження.

Обвинувачений Вельбоєнко A.M., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Неза-
лежності, буд. 15, кв. 62, викликається 15 січня 2018 р. о 
09 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судо-
вому засіданні.

Суддя I. I. Карабан

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу 227/2719/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» до Карачевської Ольги Ле-
онідівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачка Карачевська Ольга Леонідівна, 10 трав-
ня 1967 року народження, уродженка м. Іловайськ До-
нецької області, викликається на 27 грудня 2017 року о 
08.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові пояснен-
ня по суті позову та за наявністю заперечення проти по-
зову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача: Тартакуцу Олега Івановича, останнє міс-
це реєстрації якого: м. Київ, просп. П. Григорен-
ка, 13, кв. 121, у судове засідання, яке відбудеться 
28.03.2018 року о 15 год. 15 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому 
розгляді цивільної справи за позовом ПpAT CK «ПЗУ 
Україна» до Тартакуци Олега Івановича про відшко-
дування матеріальних збитків, завданих у результа-
ті ДТП.

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

відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник

Шепетівський міськрайонний суд Хмельниць-
кої області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепе-
тівка Хмельницької обл.) викликає на 10 год. 30 хв. 
26 грудня 2017 року як відповідачку Янзюк Людми-
лу Олександрівну, яка проживає: с. Вербівці Шепе-
тівського району Хмельницької області, по спра-
ві №688/2790/17, 2/688/1104/17 за позовом Сокаль-
ської Тетяни Миколаївни, в інтересах якої діє пред-
ставник за довіреністю Багазій Олена Геннадіївна, до 
Янзюк Людмили Олександрівни про стягнення за-
боргованості по орендній платі нежитлового примі-
щення. Явка до суду обов’язкова.

Резервна дата о 09 год. 00 хв. 4 січня 2018 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про при-

чини неявки, або якщо такі причини суд визнає непо-
важними, справа буде вирішена на підставі наявних у 
ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя І. О. Березова

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знаходить-
ся цивільна справа № 386/1013/17 за позовом Пала-
марчук Крістіни Миколаївни до Ходаківського Мико-
ли Миколайовича, третя особа: Служба у справах ді-
тей Голованівської РДА, про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

Судовий розгляд справи призначено на 27 грудня 
2017 року о 14 год. 00 хв. у Голованівському район-
ному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Собор-
на (Леніна), 18.

Суд викликає Ходаківського Миколу Миколайови-
ча в судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за наявними в ній доказами 
з постановленням заочного рішення.

Суддя  К. С. Шкамерда

На підставі вимоги учасника ТДВ «Шляховий» 
(код юридичної особи 00854891) — ТОВ «Фугас» від 
23.11.2017 р. щодо скликання позачергових загальних збо-
рів учасників товариства, керуючись частиною 4 ст. 61 ЗУ 
«Про господарські товариства», з врахуванням мінімальних 
строків, встановлених ч. 5 ст. 61 ЗУ «Про господарські това-
риства» на відправлення повідомлення учасникам про про-
ведення загальних зборів учасників товариства, цим повідо-
мляємо учасників Товариства про проведення позачергових 
загальних зборів учасників Товариства за адресою: 56425, 
Миколаївська область, Доманівський район, с. Маринівка, 
вулиця Радгоспна, буд. 13, об 11.00 годині 26 грудня 2017 
року. 

Порядок денний: 
1.  Про збільшення розміру статутного капіталу Товари-

ства, прийняття та включення нового учасника до скла-
ду учасників Товариства; 

2.  Про перерозподіл часток Статутного капіталу Товари-
ства; 

3. Про зміну найменування Товариства; 
4. Про зміну Директора Товариства.

В провадженні Арбузинського районного суду 
Миколаївської області знаходиться цивільна справа  
№ 467/1374/17 за позовом Кирилюка Василя Мико-
лайовича до Кирилюк Надії Володимирівни про ви-
знання майна спільною частковою власністю та ви-
знання права власності на частину житлового майна.

Розгляд справи призначено на 11 січня 2018 о 09 
год. 00 хв. в Арбузинському районному суді Микола-
ївської області (адреса суду: вул. Шевченка, 204, каб. 
№6, смт Арбузинка, Арбузинський район, Миколаїв-
ська область).

Суд викликає Кирилюк Надію Володимирівну, 
17.03.1962 р.н., як відповідачку по справі (останнє 
місце реєстрації: Миколаївська область, м. Южно-
українськ, пр-т Незалежності, 14. кв. 175).

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без вашої участі за наявними в ній доказами, 
в порядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Догарєва

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по цивіль-
ній справі № 409/2531/17 за позовом Сухоставської 
Тетяни Олександрівни до Колоса Дениса Володими-
ровича про позбавлення батьківських прав. Судове 
засідання відбудеться 27.12.2017 року о 10.00 год. 
(резервна дата на 10.01.2017 року о 10.00 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідач – Ко-
лос Денис Володимирович, останнє місце реєстрації: 
вул. Червоноармійська, 22а, смт Георгіївка Лутугин-
ського району Луганської області.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» до 
Рябишева Антона Валерійовича, треті особи: ТОВ «ДІ ВІ ДІ-
МАРКЕТ», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про за-
стосування наслідків нікчемності правочину шляхом визнан-
ня права іпотеки за договором іпотеки.

Відповідач по справі: Рябишев Антон Валерійович (зареє-
стрований за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 12/44) ви-
кликається на 11 січня 2018 року о 10.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, ви-
кликаються в суд через оголошення в пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі 
повин ні повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Кобеляцький районний суд Полтавської області 
викликає Лисака Миколу Васильовича, 10.12.1968 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Полтава, 
вул. Алмазна, 4, кв. 285, як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Лисак Наталії Михайлівни про 
стягнення аліментів на утримання неповнолітнього 
сина.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2017 ро-
ку об 11 годині 50 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтав-
ська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу бу-
де розглянуто за відсутності відповідача.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Лазаренка Григорія Мико-
лайовича до Полетучої Оксани Іванівни про стягнен-
ня заборгованості за договором позики.

Відповідачка у справі: Полетуча О. І., яка зареє-
стрована за адресою: Київська обл., Богуславський 
район, с. Медвин, вул. Лісова, 10, викликається до 
суду на 24 січня 2018 року о 12.30 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Волоська. 6/14-Б, каб. 7, для участі у 
розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик до су-
ду, відповідачка вважається повідомленою про день, 
час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду 
справа може бути розглянута за її відсутності.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дачка зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки.

Суддя Супрун Г. Б.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає Гончаренко Надію Юріївну, 29.08.1970 
р.н., останнє відоме місце проживання: 3-й тупик 
Центральний, 16, смт Браїлів Жмеринського райо-
ну Вінницької області, у судове засідання як відпо-
відачку в цивільній справі № 130/2319/17 за позо-
вом Єремишиної Ніни Степанівни до Гончаренко На-
дії Юріївни про визнання недійсною заяви про від-
мову від прийняття спадщини, визнання недійсними 
свідоцтв про право на спадщину за законом та їх ска-
сування, яке відбудеться о 14.00 год. 26.12.2017 ро-
ку за адресою: вул. Образцова, 6, м. Жмеринка, Він-
ницька область.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, 
справу буде розглянуто за її відсутності за наявни-
ми в ній доказами. Про причини неявки суд необхід-
но повідомити.

Суддя К. Шепель

Охтирський міськрайонний суд Сумської об-
ласті відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викли-
кає в судове засідання Богушевич Ольгу Вікторів-
ну, Богушевича Володимира Сергійовича, які зареє-
стровані за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. 
Шевченка, 8/2, як відповідачів по цивільній справі  
№ 583/3000/17, провадження № 2/583/1235/17 за по-
зовом Богушевич Валентини Петрівни до Богушевич 
Ольги Вікторівни, Богушевича Володимира Сергійо-
вича, третя особа: Приватне підприємство «Жилком-
сервіс», про визнання осіб такими, що втратили пра-
во на користування житловим приміщенням, роз-
гляд якої відбудеться 26 грудня 2017 року о 10.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка Сум-
ської області, вул. Незалежності, 5.

У разі неявки відповідачів Богушевич Ольги Вікто-
рівни, Богушевича Володимира Сергійовича справа 
буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове за-
сідання відповідача Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АВ БЛЕК ГОЛД» , який зареєстрований за адресою: 
вул. Професора Підвисоцького, 5, оф. 28, м. Київ, 01103, по 
цивільній справі №757/41762/17-ц за позовом Моторенка Ві-
талія Сергійовича до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АВ БЛЕК ГОЛД» про захист прав споживачів, стягнен-
ня грошових коштів та пені, яке відкладено на 29 січня 2018 
року об 11.00 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази. Ви 
зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення суд про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/4115/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Козубець Ольги Василівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка у справі Козубець Ольга Василівна, 
24.06.1980 р.н.: м. Макіївка, вул. Руднєва, буд. 13,  
кв. 33, викликається до суду на 19 грудня 2017 року 
о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Роздільнянський районний суд Одеської області по-
відомляє відповідача Кожухар Василя, 10 травня 1955 
року народження, що 26 грудня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин у залі судового засідання Роздільнянсько-
го районного суду Одеської області за адресою: Одесь-
ка область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 
37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі  
№ 511/2081/17, провадження № 2/511/834/17 за позовом 
Фалюти Ольги Федорівни до Кожухар Василя про стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої дитини в 
твердій грошовій сумі.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу 
Кожухар Василю подати пояснення, заперечення та усі 
наявні в нього докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути 
розглянута за відсутністю відповідача Кожухар Василя, 
або його представника за наявними в ній доказами.

Суддя А. І. Панчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Немшилової Ві-
кторії Олександрівни до Аутіна Олексія Володимировича, за 
участю третьої особи: Служба у справах дітей Слов’янської 
міської ради Донецької області, про надання дозволу дити-
ні на тимчасові неодноразові поїздки за межі держави Укра-
їни в супроводі матері без згоди батька та супроводу батька. 
Відповідач по справі: Аутін Олексій Володимирович, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлів-
ка, проспект Леніна, будинок № 146, квартира № 51, викли-
кається на 28 грудня 2017 року о 16 годині 30 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/1825/2017 за позовом Білокобиль-
ської Валерії Геннадіївни до Білокобильського Во-
лодимира Анатолійовича про позбавлення батьків-
ських прав. Відповідач у справі: Білокобильський Во-
лодимир Анатолійович, 18 березня 1978 року наро-
дження (останнє місце проживання: м. Дружківка, 
Донецька обл., вул. Полєнова, 90), викликається на 
27 грудня 2017 р. о 10.00 годині до суду, зал судово-
го засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Коростишівський районний суд Житомирської об-
ласті (адреса суду: Житомирська область, місто Ко-
ростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 52) викли-
кає відповідача у справі за позовом Носка Ігоря Сер-
гійовича про визнання права власності на автомобіль 
та зняття з нього арешту, в судове засідання, яке від-
будеться 11.01.2018 року о 09.00 годині до Атаман-
чука Геннадія Сергійовича (останнє відоме місце  
проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Малогородська, 11), справа №280/735/17. Суддя 
Щербаченко І. В.

У разі неявки відповідача на призначений час або 
неповідомлення про причини неявки, справа буде 
розглянута за його відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З публікуванням 
оголошення, відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

В провадженні Коростишівського районного су-
ду Житомирської області перебуває цивільна справа  
№ 280/1542/17 за позовом Мохаммед А. Ю. до Мо-
хаммеда Ділана про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи призначено на 21 груд-
ня 2017 року о 09 год. 30 хв. у Коростишівському ра-
йонному суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 52, суддя М. М. Рибнікова, тел. (04130) 
5-09-75.

В судове засідання викликається відповідач: Мо-
хаммед Ділан, 06.01.1992 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Коростишів, вул. За-
річна, 22. 

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута в його відсутність за наявними в матеріалах 
справи доказами.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє 
відповідача Кулаксиза Євгенія Пантелійовича, 19 липня 1982 
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: вул. Гоголя, № 12, с. Виноградівка, Болградський ра-
йон, Одеська область, що 20.12.2017 року о 15.30 годині в 
залі судового засідання № 4 Болградського районного суду 
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/1753/17-ц за позовом Кулаксиз Гали-
ни Анатоліївни до Кулаксиза Євгенія Пантелійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Кулак-
сизу Євгенію Пантелійовичу подати пояснення, заперечення 
та усі наявні в нього докази по справі особисто або через 
представника.

У разі неявки в судове засідання Кулаксиза Євгенія Пан-
телійовича, справа може бути розглянута за відсутністю від-
повідача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Солопієва Наталя Павлівна, 18.01.1973 р.н., Соло-
пієв Михайло Валентинович, 01.05.1966 р.н., Лозов-
ський Павло Олександрович, 17.03.1991 р.н., Спє-
ваков Олександр Володимирович, 02.02.1962 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації яких: Донецька об-
ласть, м. Білицьке, вул. Гагаріна, 6, викликають-
ся до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідачі по цивільній справі  
№ 227/3782/17 за позовом Гольцова Олександра Ми-
колайовича до Солопієвої Наталі Павлівни, Соло-
пієва Михайла Валентиновича, Лозовського Павла 
Олександровича, Спєвакова Олександра Володими-
ровича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням. Судове за-
сідання відбудеться 21.12.2017 року о 10.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А, каб. № 10. У разі 
неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних матеріалів справи.

Суддя Хандурін В. В.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова 
(Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Лебідь Галини Володимирівни до Усато-
го Дмитра Вікторовича, третя особа: Орган опіки та пі-
клування Добропільської міської ради, про позбавлення 
батьківських прав, треті особи, які не заявляють само-
стійних вимог щодо предмета спору: Служба у справах 
дітей Добропільської районної державної адміністрації та 
Орган опіки та піклування Добропільської районної дер-
жавної адміністрації.

Відповідач по справі Усатий Дмитро Вікторович, 
останнє відоме місце реєстрації якого за відомостями 
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Будівельна, 32/50, викликається до суду як відповідач по 
цивільній справі за позовною заявою Лебідь Галини Во-
лодимирівни до Усатого Дмитра Вікторовича, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Добропільської міської ра-
ди, про позбавлення батьківських прав, треті особи, які 
не заявляють самостійних вимог щодо предмета спо-
ру: Служба у справах дітей Добропільської районної дер-
жавної адміністрації та Орган опіки та піклування Добро-
пільської районної державної адміністрації.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2018 року о 
10.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача по справі до суду справу бу-
де вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Чернієнка С. А., суддів Алєйні-
кова В. О. та Мамаєвої О. В. здійснюється спеціальне 
судове провадження № 490/6729/16-к щодо обвину-
вального акта, складеного за результатами спеціаль-
ного досудового розслідування обставин криміналь-
ного провадження № 22015150000000049, за обви-
нуваченням  Стельмаха Святослава Олександровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщенні 
Центрального районного суду м. Миколаєва за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9 (за-
соби зв’язку 0512-58-39-01) о 14 год. 00 хв. 12 січ-
ня 2018 року викликається обвинувачений Стельмах 
Святослав Олександрович, 18 вересня 1996 року на-
родження, громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання в Україні: м. Миколаїв, проспект Бо-
гоявленський (стара назва – Жовтневий), буд. 275, 
кв. 2.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наявності 
поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний зазда-
легідь повідомити суд про неможливість з’явлення 
та про поважні причини неявки.

Дзержинський міський суд Донецької області (роз-
ташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Колотая Віталія Володимировича, Степанен-
ка Романа Валерійовича, Харитонова Єгора Валентино-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 
1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по справі: 
Колотай В.В., 17.05.1969 року народження (зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степанен-
ко Р.В., 03.11.1986 року народження (зареєстрований за 
адресою: Запорізька обл., Пологівський район, с. Шев-
ченка, вул. Іжикова, 35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 ро-
ку народження (зареєстрований за адресою: м. Курахо-
ве, вул. Мечникова, 19А/83), викликаються на 18.12.2017 
року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

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

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

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся 20.12.2017 о 08:20 до Кравцова Ірина Борисівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42024, Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Плавинище, вул. Комсомольська, буд. 23) справа  
№ 585/4071/17, суддя Євлах О. О.

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

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця,  вул. Незалеж-
ності, 47) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 21.12.2017 о 09:00 до Омілай Юрій Валентино-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17401, Чернігівська 
обл., Бобровицький р-н, м. Бобровиця, вул. Незалежності, 
буд. 98а/1) справа № 729/823/17, суддя Кузюра В. О.

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

Врадіївський районний суд Миколаївської області 
повідомляє, що Гожак  Василь Іванович, 02.09.1949 
року народження, викликається в судове засідан-
ня як відповідач, Ставратій Катерина Василівна, 
15.09.1984 року народження, викликається в су-
дове засідання як третя особа по цивільній справі  
№ 474/664/17, провадження № 2/474/227/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк» до Гожак Ва-
силя Івановича про звернення стягнення на предмет 
іпотеки.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 13.00 год. 
18 грудня 2017 року за адресою: вул. Незалежності, 
103, смт Врадіївка Миколаївської області. 

Суддя Ф.Г. Сокол 

Мєдвєдєвій Любові Олександрівні з’явитися в су-
дове засідання 16 січня 2018 року на 10.00 годину 
до Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропе-
тровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як 
відповідачці по цивільній справі №199/5645/17 за по-
зовом Мєдвєдєва Андрія Вікторовича до Мєдвєдєвої 
Любові Олександрівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута за її відсутності на підставі 
наявних матеріалів та постановлене заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.

Харківський районний суд Харківської області викли-
кає Якименка Георгія Миколайовича, останнє відоме міс-
це реєстрації: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 15, кв. 
12, на судове засідання, призначене на 11.01.2018 р. о 
14.00 по справі № 635/6735/17 за позовом Дегтяренка 
Олексія Івановича до Мереф’янської міської ради Харків-
ського району Харківської області, Якименка Георгія Ми-
колайовича, про визнання заповіту частково недійсним, 
про визнання права власності. 

У разі неявки відповідача на судове засідання, непові-
домлення про важність причин неявки та ненадання за-
яви про розгляд справи за його відсутності, справу буде 
розглянуто в порядку заочного розгляду.    

Суддя О. М. Пілюгіна

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
Артьомова Костянтина Валерійовича, останнє відоме 
місце реєстрації: вул. Чистяківська, 12, кв. 2, м. Ки-
їв, в судове засідання щодо розгляду цивільної спра-
ви №2/759/4677/17 за позовом Потіхи Людмили Ми-
хайлівни до Артьомова Костянтина Валерійовича про 
розірвання шлюбу, яке відбудеться 18 січня 2018 ро-
ку о 12 год. 50 хв.

Просимо Артьомова Костянтина Валерійовича 
з’явитися до Святошинського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал 
№ 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

В провадженні Коростишівського районного су-
ду Житомирської області перебуває цивільна справа 
№280/920/17 за позовом Совенко Інни Леонтіївни до 
Совенка Ігоря Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи відкладено на 23.01.2018 
року о 10 год. 00 хв. у Коростишівському районному 
суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної 
Сотні, 52, суддя Пасічний Т. З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається відповідач Со-
венко Ігор Анатолійович, який проживає за адресою: 
м. Коростишів, пров. Святотроїцький, 14а, кв. 2.

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неяв-
ки справа буде розглянута в його відсутність за наяв-
ними в ній доказами.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 
р.н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, 
вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014220370000485 від 
26.03.2014 за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що су-
дове засідання відбудеться 22 грудня 2017 року о 13 год. у при-
міщенні суду за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, 
вулиця 1 Травня, 27а. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК Украї-
ни. У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Миколаївський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє відповідачку Лисак Євгенію Михайлівну, 
останнє місце реєстрації якої: смт Ольшанське, вул. Лені-
на, 9 Миколаївського району Миколаївської області, про 
дату слухання справи №276/385/17 за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Лисак Євгенії Михайлівни про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться о 13 год. 00 хв. 26 січ-
ня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення, відповідачка вважаєть-
ся повідомленою про час і місце розгляду справи і у ра-
зі неявки позов може бути розглянуто за її відсутності.

Суддя Н. О. Шаронова

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Бондаренка Дениса Олександрови-
ча, Бондаренко Карину Сергіївну по цивільній справі  
№ 428/9547/17; № 2/425/730/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Бондаренка Дени-
са Олександровича, Бондаренко Карини Сергіївни про стяг-
нення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 
21 грудня 2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду. У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання, суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі 
ст. 169 ЦПК України. Адреса суду: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Суддя Є. О. Романовський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу 2/243/4662/2017 за позовом Анто-
нюк Олени Дмитрівни до Антонюка Геннадія Володимирови-
ча про розподіл майна подружжя.

Відповідач по справі Антонюк Геннадій Володимирович, 
який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вулиця Технічна, будинок 2, викликається на 08.00 годину 
28 грудня 2017 року до суду, для участі в розгляді справи 
по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Броварський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає Редька Віталія Степановича, Редька Ві-
талія Віталійовича та Редько Тетяну Віталіївну в ци-
вільній справі за позовом Редько Юлії Климентіївни 
до Редька Віталія Степановича, Редька Віталія Віта-
лійовича та Редько Тетяни Віталіївни про визнання 
осіб такими, що втратили право користування жилим 
приміщенням.

Розгляд справи призначено на 09.00 год. 9 січня 
2018 року в приміщенні Броварського міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: місто Бро-
вари Київської області, вулиця Грушевського, 2, каб. 
204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Мордвінова 
Дмитра Юрійовича у цивільній справі № 433/1732/17 
за позовом ПАТ «Енергобанк» до Мордвінова Дми-
тра Юрійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 року о 
08.20 годині в приміщенні Троїцького районного су-
ду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 27 листопада 2017 року розгляну-

то цивільну справу №409/1352/17 за заявою Шут-

ки Тамари Нилівни про встановлення факту, що має 

юридичне значення, та винесено рішення про задо-

волення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Коряка Артура Григорійовича на 
судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовною заявою Коряки Тетяни Петрівни до Коря-
ки Артура Григорійовича про надання дозволу на ви-
їзд дитини за кордон без згоди та супроводу батька.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
28.12.2017 р. об 11.30 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. П. Чернік

Вінницький міський суд Вінницької області ви-

кликає Мулаєву Наталю Іллівну на 05.01.2018 ро-

ку об 11 год. 00 хв. у зал судового засідання № 3, 

суддя Бар’як А.С., на розгляд справи за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Ме-

неджмент Інвестицій» до Мулаєвої Наталі Іллівни 

про стягнення заборгованості за договором спо-

живчого кредиту.

Яготинський районний суд Київської області викликає Гу-
сейнлі Аббас Назім огли, останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, проспект Лобановського, 119, гуртожиток, як відпо-
відача в судове засідання на 11 годину 11 січня 2018 року по 
цивільній справі за позовом Давтян Сони Оганесівни до Гу-
сейнлі Аббас Назім огли, треті особи: Служба у справах ді-
тей та сім’ї Яготинської районної державної адміністрації Ки-
ївської області, Богданівська сільська рада Яготинського ра-
йону Київської області, про стягнення аліментів та позбав-
лення батьківських прав, за адресою: м. Яготин Київської об-
ласті, вул. Незалежності, 67.

У разі неявки Гусейнлі Аббас Назім огли в судове засідан-
ня, справу буде розглянуто за його відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Л.І. Литвин

В провадженні Бердичівського міськрайонного су-
ду Житомирської області знаходиться цивільна справа  
№ 274/3110/17 за позовом Ткача Валерія Володимировича 
до Тринчука Андрія Миколайовича про стягнення боргу за 
договором позики та процентів за користування позикою.

Суд повідомляє відповідача Тринчука Андрія Миколайо-
вича, останнє відоме місце проживання/реєстрації якого: 
Житомирська область, м. Бердичів, вул. Красіна, 12, кв. 14, 
що 10.04.2018 року о 14 годині 00 хвилин у Бердичівсько-
му міськрайонному суді Житомирської області відбудеться 
судове засідання, на яке Тринчук A.M. повинен з’явитися як 
відповідач. В іншому випадку справа буде розглянута за йо-
го відсутності згідно з законом.

Суддя О.B. Замега

Козельщинський районний суд Полтавської області в 
порядку ст. 74 ЦПК України викликає Підгаєцьку Валенти-
ну Михайлівну, 24.11.1962 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вулиця Леніна, буд. 1, село Вишняки 
Козельщинського району Полтавської області) як відповіда-
чку в судове засідання у цивільній справи за позовом ПАТ 
«ДЕЛЬТА БАНК» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.12.2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Остроград-
ського, 75/15. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпо-
відачки в судове засідання справу буде розглянуто за її від-
сутності. Відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя А. В. Лизенко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в 
судове засідання Тесленко Олену Валеріївну як відповідачку 
по цивільній справі №245/282/13-ц за заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний комерційний промис-
лово-інвестиційний банк» про відновлення втраченого про-
вадження у цивільній справі за позовною заявою Публічно-
го акціонерного товариства «Акціонерний комерційний про-
мислово-інвестиційний банк» до Тесленко Олени Валеріївни 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.12.2017 року о 08 годи-
ні 10 хвилин у приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 21 листопада 2017 року розгляну-
то цивільну справу № 409/1998/17 за позовною за-
явою Клименко Ольги Сергіївни до Скляревського 
В’ячеслава Миколайовича про надання дозволу ди-
тині на тимчасові неодноразові поїздки за межі дер-
жави Україна на територію Російської Федерації ра-
зом з матір’ю без згоди та супроводу батька та вине-
сено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволе-
но в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання Данилова Мико-
лу Миколайовича як відповідача по цивільній спра-
ві №328/3040/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії Донецького обласного управління 
AT «Ощадбанк» до Данилова Миколи Миколайовича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.12.2017 року о 13 
годині 20 хвилин у приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа за позовом Моро-
за Сергія Степановича до Мороза Олександра Сергійовича, 
третя особа: Дедковська Надія Василівна, про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Суд викликає як відповідача по справі Мороза Олексан-
дра Сергійовича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Фрун-
зе, буд. 10, с. Погреби Броварського району Київської облас-
ті. Розгляд справи відбудеться об 11 год. 40 хв. 24 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

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 23.11.2017 року призначено судо-
ве засідання в порядку спеціального судового про-
вадження по кримінальному провадженню відносно 
Полторацької Ірини Іванівни, яка обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 4 ст. 28. ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни на 09.30 год. 26 січня 2018 р.

До суду як обвинувачена викликається Полто-
рацька Ірина Іванівна. Судове засідання відбудеть-
ся 26 січня 2018 року о 09.30 год. у приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64, зал 303.

Суддя Троценко Т. А.

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає Прекрасного Олега Олеговича, 21.06.1985 
р.н., в судове засідання, яке призначене на 10 годину 
00 хвилин 22 грудня 2017 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/1404/17 за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Прекрасно-
го Олега Олеговича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Міщенка Сергія Анатолійовича, як відповіда-
ча у цивільній справі № 426/15643/17 за позовом Мі-
щенко Тетяни Василівни до Міщенка Сергія Анато-
лійовича про розірвання шлюбу в судове засідання, 
яке відбудеться 27 грудня 2017 року о 09.30 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник
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Творчість митця 
надихнула його земляків

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ВІД МАЛОГО ДО ВЕЛИКОГО. Скульптурну композицію за мо-
тивами творчості всесвітньо відомого майстра мікромініатюри, на-
родного художника України, історика, письменника, поета-філосо-
фа Миколи Сядристого встановили з нагоди його вісімдесятиліття 
на малій батьківщині митця у Куп’янську на Харківщині.

Його художні шедеври, створювані упродовж півстоліття,  не са-
моціль, а палке прагнення через творчість донести до нинішніх і 
прийдешніх поколінь правду  про трагічні події в історії українсько-
го народу, зняти з очей полуду радянської ідеології та показати іс-
тинне обличчя диктаторів ХІХ—ХХ століть.

Саме  Микола Сядристий став одним з ініціаторів створення му-
зею «Меморіал жертв Голодомору», де й сьогодні відвідувачів бен-
тежать до щему в серці викарбувані рядки його віршів. 

Сюжет для створення композиції, де в  граніті втілено життє-
вий шлях людини, яка крокує по спіралі, талановитий харківський 
скульптор Фелікс Бетліємський узяв з мікромініатюри Миколи Ся-
дристого  «Життя». Постамент встановили в міському парку не-
подалік від пам’ятника Тарасові Шевченку роботи того ж автора.

Вияв шани куп’янчан до свого земляка втілився  за сприян-
ня міської громади та завдяки підтримці місцевої меценатки Лідії 
Моргунової,  яка свого часу також надала кошти для створення 
пам’ятника Кобзареві.

На Черкащині вшанували довгожительку
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ДАЛЕКЕ-БЛИЗЬКЕ. Анаста-
сія Вітренко народилася в селі 
Лозуватка Шполянського райо-
ну за два роки до жовтневого пе-
ревороту, який докорінно змінив 
хід історії на територіях колиш-
ньої Російської імперії та зна-
чним чином вплинув на життя її 
села. Щоправда, не все могла 
тоді зрозуміти маленька дівчин-
ка. Дитячі забави у Насті, як і в 
інших дітей, були не вельми різ-
номанітні. Трохи підросла — од-
разу ж за роботу, поратися по 
господарству. Пам’ятає, як 1924 
року в школі встановили перший 
у селі радіоприймач, а через два 
роки — кінопроектор. Батьки хо-

дили на роботу в сільськогос-
подарську артіль «Зірка», в яку 
об’єдналися місцеві бідняцькі 
господарства.

Привчена з дитинства до важ-
кого сільського повсякдення, На-
стя легко приймала все, що по-
силала доля. Працювала в кол-
госпі з раннього ранку і до заходу 
сонця, встигала давати лад сім’ї, 
домашньому господарству. Ре-
волюція, війна, голод — ніщо не 
могло зламати її життєлюбного 
характеру. Родина, в якій зроста-
ло двоє діток, була для неї най-
вищим обов’язком і потребою.  
Що не робила б, завжди співала. 
У селі так було заведено. Тільки 
сонце до обрію — з усіх куточків 
долинають дівочі голоси: гарні та 
свіжі, немов весняна вода. Не-

дарма юним талантам Лозуватки 
перед самою війною гучно апло-
дували столичні глядачі на пока-
зовому концерті у великому залі 
консерваторії ім. Чайковського. 

Літа, ніби розсідлані коні, мча-
ли її  крізь роки, залишаючи на 
серці зарубки неспокійної епо-
хи. Багато чого пам’ятає Анас-
тасія Петрівна. Ні-ні, та й спли-
ве в пам’яті те, про що, здава-
лося, давно забула. Приміром, 
як артіль «Зірка» одержала пре-
мію за великі виробничі успіхи — 
трактор «Фордзон», яким весе-
лим і гарним був перший тракто-
рист Олександр Попович… Або 
як від’їжджали на фронт добро-
вольці, коли фашисти напали на 
рідну землю. Як поверталися з 
війни понівечені ворожими сна-

рядами безногі та безрукі хлоп-
ці, як плакали ті, хто так і не до-
чекався своїх близьких. 

Сьогодні вона не дуже добре 
чує й кепсько бачить. І квіти, які 
принесли Анастасії Петрівні од-
носельці та районні начальни-
ки на її 102-річчя, пахнуть якось 
не так, як колись, віє від них чи-
мось далеким і трохи сумним. І 
слова, що їх каже про неї неві-
стка Оксана, немов зовсім і не 
про неї, а про якусь іншу жінку, 
яка змогла вистояти, витрима-
ти всі злигодні й випробування. 
Бо хіба вистачило б у неї сил на 
те? Адже зараз і до хвіртки лед-
ве доходить.

Кажуть, що й наступного 
року прийдуть на її 103-річчя. 
Що ж, нехай приходять… 

ВЕЛІННЯ ЧАСУ. Днями робот HUBO, 
створений інженерами Корейського ін-
ституту передових технологій, взяв участь 
в естафеті олімпійського вогню в півден-
нокорейському місті Теджон. Факел йо-
му передав професор Денніс Хонг, засно-
вник Лабораторії робототехніки та меха-
ніки Каліфорнійського університету Лос-
Анджелеса. HUBO отримав вогонь і про-
їхав з ним майже сто метрів до картонної 
стіни. За допомогою невеликої пилки ро-
бот прорізав в ній дірку, через яку пере-
дав вогонь своєму творцеві, професорові 
Про Чун-хо. Вчений, в свою чергу, вручив 
факел іншому роботові KAIST — керова-
ній людиною моделі FX-2.

Варто зазначити, що окрім участі в ес-
тафеті олімпійського вогню, роботи HUBO 
увійдуть до чисельної когорти  волонтерів 
на Олімпіаді-2018. Вони зустрічатимуть  
гостей Пхьончхана в аеропорту і підтри-
муватимуть  учасників на стадіонах. Та-
кож у роботів можна буде отримати до-
відкову інформацію англійською, китай-
ською, корейською та японською мовами.
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Ідею скульптури 
підгледіли  
в «Житті» Миколи 
Сядристого
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