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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України з 27 жовтня 2014 року
USD 1295.0440   EUR 1639.3962      RUB 3.0974     /    AU 159355.16      AG 2226.18      PT 162657.53     PD 101142.94

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

ЦИФРА ДНЯ

Перші враження —
позитивні 

РЕАКЦІЯ. Європейський Союз підтверджує готовність при-
скорити надання Україні 760 мільйонів євро в рамках двох чин-
них програм макрофінансової допомоги. Про це заявив
постійний представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв. «На
додаток до вже виділених 260 мільйонів Україна може отримати
ще 500 мільйонів євро в листопаді, якщо вчасно виконає узгод-
жені передумови», — цитує УНІАН повідомлення української мі-
сії в Брюсселі. 

За словами Костянтина Єлісєєва, це вияв позитивної реакції
ЄС на дострокові парламентські вибори в Україні: «Перша ре-
акція — виключно позитивна. І вона виявляється не лише у
схвальних політичних заявах керівництва інституцій та держав-
членів ЄС». 

Український дипломат упевнений, що виконати узгоджені пе-
редумови для отримання фінансової допомоги дасть змогу
швидке формування парламентської більшості та нового уряду.
Костянтин Єлісєєв також повідомив, що Європейська комісія
вже розпочала технічну роботу з підготовки третього пакета
макрофінансової допомоги Україні.

61,5 млн грн
витратила Укрзалізниця на відновлення

інфраструктури, зруйнованої терористами
на сході країни

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:
«Головне завдання

— швидке
формування

проєвропейської
коаліції 

для виконання
угоди з ЄС».

Прем’єр-міністр про пріоритети роботи новообраної
Верховної Ради
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НАШ ВиБір. Попередні результати парламентських перегонів
красномовно засвідчили, що ми свідомо спрямували державу 
на європейський шлях розвитку  

Україна хоче жити
завтрашнім днем
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2015 рік буде для України ключовим
«Круглий стіл». Якщо, крім розмов про реформи і боротьбу з корупцією, у нас нічого
конкретного не робитиметься, країна може опинитися на узбіччі дороги до Євросоюзу

«Нас вбиває політика без при-
нципів, задоволення без со-

вісті, багатство без праці, знання без
характеру, бізнес без моралі, наука
без гуманізму». Такого висновку дій-
шов сто років тому Махатма Ганді,
духовний лідер нації, один із керів-

ників та ідеологів народного руху Ін-
дії за незалежність від Великої Бри-
танії. Людина великої скромності,
аскетичного способу життя. Влас-
ним прикладом демонстрував те, до
чого закликав можновладців: не мо-
жуть у бідній країні потопати в роз-

кошах її керівники та державні
службовці. Тобто те, що ми нині ба-
чимо в Україні, по суті — яскравий і
сконцентрований наслідок того, від
чого застерігав Махатма Ганді на-
ціональну еліту колись бідної, а нині
успішної Індії, що входить у десятку

лідерів світової економіки. А Украї-
на на порозі ще глибшого падіння. Бо
не може олігархічна модель госпо-
дарювання під залаштунковим ке-
рівництвом кількох найбагатших
кланів (з незаконно отриманими
стартовими ресурсами та вільним

доступом до централізованих 
фінансових потоків) модернізувати
економіку на ринкових засадах, 
зробити її конкурен-
тоспроможною, а біль-
шість суспільства —
щасливим. 8-9
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ЕНЕРГЕТИКА

Шахти західного регіону
спроможні частково компенсувати
витрати вугілля на Донбасі 
за умови введення в дію нових лав
та модернізації існуючих копалень5

КІНОФЕСТИВАЛЬ

«Молодість-44» 
покаже 550 стрічок 
із 60 країн світу, серед
них — український
«Трубач»
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Дарницький районний суд м. Києва викликає Шемякіна Олега Володими-
ровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Київ, пр. Правди, 80, кв.
43, та громадянина Російської Федерації Петросюка Павла Павловича, ос-
таннє відоме місце проживання якого: м. Калінінград, вул. Єлова алея, 60,
кв. 15, як відповідачів по цивільній справі за позовом ПУАТ «ФІДОБАНК»
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Засідання відбудеться 19.11.2014 р. о 09.30 год. за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця, 5-А, каб. 107. У разі неявки справа буде розглянута за відсутності
відповідачів.

Суддя Трусова Т. О.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна
справа за позовом Карпа Сергія Васильовича до Мазура Владислава Олек-
сандровича, Демидович Алли Євгенівни, Мазур Лілії Володимирівни, третя
особа: Приватний нотаріус Одеського нотаріального округу Шевиріна А.О.,
про визнання права власності на спадкове майно, у зв'язку з чим повідом-
ляємо відповідача Мазура Владислава Олександровича, що наступне судове
засідання відбудеться 11.11.2014 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська,
3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Сухолиткий Віктор Романович, останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Городоцька, 36, викликається Залізничним районним
судом м. Львова (м. Львів, вул. С.Бандери, 3, каб. 18) на 15 год. 00
хв. 11 листопада 2014 року як відповідача у справі за позовом Сте-
цівки Е. В. до Сухолиткого В. Р. про стягнення заборгованості за до-
говором позики.

У випадку неявки Сухолиткого В. Р. у судове засідання на вказа-
ний час, справу буде розглянуто у його відсутності.

Суддя Ліуш А. І.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області викликає в
судове засідання по цивільній справі № 2/359/2145/2014р. за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Недождій Оксани Олександрівни про
стягнення заборгованості, відповідача Недождій Оксану Олексан-
дрівну.

Розгляд справи відбудеться о 09.00 год. 31.10.2014 р. за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 6.

Суддя Ю. В. Кабанячий

Бориспільський міськрайонний суд Київської області викликає в
судове засідання по цивільній справі № 2/359/2377/2014р. за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Іржавського В’ячеслава Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості, відповідача Іржавського
В’ячеслава Анатолійовича.

Розгляд справи відбудеться о 09.30 год. 31.10.2014р. за адресою:
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 6.

Суддя Ю. В. Кабанячий

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Макденіела
Террі Лі, 4 грудня 1966 року народження, як відповідача у цивільній справі
за позовом Макденіел Наталії Миколаївни до Макденіела Террі Лі про ро-
зірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 3 листопада 2014 року о 15 год. 00 хв. та
10 листопада 2014 року о 10 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
208.

У разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними в ній матеріа-
лами.

Суддя Пухна О. М.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа № 310/7736/14-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Козловського P. M. про стягнення заборгованості. 

Розгляд справи призначено на 06.11.2014 року о 14.00 годині в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, зала судового засідання 411, суддя По-
лянчук Б. І. Суд викликає Козловського Романа Миколайовича як відпові-
дача. Явка до суду обов'язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінницької
області) викликає Лащенка Сергія Миколайовича, зареєстрованого за ад-
ресою: м. Тульчин, вул. Гоголя, 50/11, Вінницька область, як відповідача по
цивільній справі № 148/1858/14ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ла-
щенка Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості. 

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину 17.11.2014 року за ви-
щевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто у його відсутність
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. О. Робак

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як відповідача Легенького Владислава Віталійо-

вича в судове засідання, яке відбудеться 31.10.2014 року о 09.45

год. у каб. 2-Б-4 по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про

стягнення заборгованості. В разі неявки в судове засідання, справа

буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя В. О. Корицька

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі
№ 2-1195/14 за позовом Предко Олени Ігорівни викликає як відпо-
відача Шипота Назара Васильовича, на 07.11.2014 року о 09 годині
00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Тихан-
ського О. Б. у приміщенні Обухівського районного суду Київської
області за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє, що 3
листопада 2014 року о 13.20 годині в приміщенні суду за адресою: м. Олександрія, Кі-
ровоградська область, вул. К. Лібкнехта, 76 (суддя Нерода Л. М.) відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Губи Володимира Семеновича до Андріяненка Станіслава
Олександровича про повернення суми боргу. В судове засідання викликається відпо-
відач Андріяненко Станіслав Олександрович, 28.03.1967 р.н., останнє відоме суду місце
проживання якого: вул. Червоноармійська, 38, кв. 10, м. Олександрія Кіровоградської
області. У разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто за його
відсутності за матеріалами справи. Відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки.

Суддя Л. М. Нерода

У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Крамаренко А. І.
знаходиться цивільна справа за позовом Мороз Тетяни Вікторівни до Лу-
ньова Тараса Вікторовича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. Судовий розгляд справи призначено
на 14 годину 12 листопада 2014 року в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 502. Суд викликає як відповідача Луньова Тараса Вікторовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній ма-
теріалами.

Суддя А. І. Крамаренко

Зміївський районний суд Харківської області викликає Тарасенка Петра Григоро-
вича, 17 травня 1939 року народження, відомості про зареєстроване місце проживання
відсутні, для проведення судового засідання по цивільній справі №621/2740/14-ц, про-
вадження №2/621/1047/2014 за позовом Тарасенко Марії Антонівни до Тарасенка Петра
Григоровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12 листопада 2014 року об 11 годині 30 хвилин у при-
міщенні Зміївського районного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Зміїв, вул. Леніна, №6, зал судового засідання №1.

Явка обов’язкова.
Суддя В. В. Овдієнко

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як від-
повідача Козіній Яну Володимирівну в цивільній справі №522/8172/14-ц за
позовом Прокуратури Приморського району м. Одеси про витребування
майна та скасування державного акту. Судове засідання відбудеться 24 лис-
топада 2014 року о 09 годині 45 хвилин у залі судових засідань №210 в при-
міщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 65029, 
м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача в судове засідання, суд розглядатиме справу
за його відсутності; в разі неявки особи, суд зобов'язує повідомити про при-
чини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Оболонський районний суд м. Києва викликає Устінова Олексія Анатолі-
йовича як відповідача по цивільній справі № 2/756/4291/14 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Устінова Олексія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості, у судове засідання на 27 листопада 2014 р. о 10.15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24, суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засі-
дання, справа буде розглянута за вашої відсутності за наявними в ній дока-
зами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Київський районний суд м. Одеси викликає Дирма Катерину
Олександрівну в цивільній справі № 520/10416/14-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Дирма Катерини Олександрівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.11.2014р. о 10 годині 20 хвилин
у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 238.

Суддя А. І. Маломуж

Київський районний суд м. Одеси викликає Ганчука Володимира
Михайловича у цивільній справі № 520/10430/14-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Ганчука Володимира Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.11.2014 р. о 10 годині 15 хвилин
у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 238.

Суддя А. І. Маломуж

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська, 15) ви-
кликає в судове засідання як відповідача Латишева Андрія Олександровича
на 14 годину 00 хвилин 3 листопада 2014 року для участі в розгляді цивіль-
ної справи за апеляційною скаргою Латишевої Наталії Євгеніївни на заочне
рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 25 чер-
вня 2014 року за позовом Латишевої Наталії Євгеніївни до Латишева Андрія
Олександровича про стягнення грошових коштів, отриманих у зв’язку з по-
верненням пайового внеску.

Суддя Н. С. Воробйова

Кодимський районний суд Одеської області викликає Тищенка Олексан-
дра Юрійовича як відповідача у цивільній справі за позовом Тищенко Ганни
Валентинівни до Тищенка Олександра Юрійовича про позбавлення батьків-
ських прав на судове засідання, яке відбудеться 17 листопада 2014 року о
09 год. 00 хв. за адресою: м. Кодима, пл. Перемоги, 1, Одеська область,
66000, каб. №10 (суддя Гура А. І.).

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності за
наявними в ній доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачу про
обов'язок повідомити про причини неявки на судове засідання.

Суддя А. І. Гура

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бобаля Юрія Георгійовича,
27.04.1963 року народження, місце реєстрації якого по м. Києву та Київській
області не встановлено, останнє відоме місце проживання: Закарпатська
обл., Мукачівський район, с. Кендерешів, вул. М.Гайнаса, 14, як відповідача
по цивільній справі за позовом Плічка Валерія Миколайовича до Бобаля
Юрія Георгійовича, Погребняка Кирила Сергійовича про стягнення коштів
за позикою о 15 год. 00 хв. 25 листопада 2014 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення відповідач Бобаль Юрій Георгійович вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя А. М. Коренюк

Київський районний суд м. Одеси викликає Шибку Тетяну Петрівну як відповідача
по цивільній справі № 520/6222/14-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Шибки Тетяни
Петрівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, в судове засідання, яке відбу-
деться 5 листопада 2014 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, кабінет 242.

Відповідач у разі неявки в судове засідання має повідомити суд про причини своєї
неявки.

У разі неявки відповідача в судове засідання суд вправі розглянути справу за його
відсутності.

Суддя Калашнікова О. І.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 26 листопада
2014 р. о 09 годині 30 хвилин у залі засідань № 221 в приміщенні суду за
адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Нєпейвода Руслана Вікторовича
про стягнення заборгованості.

В судове засідання на вищевказаний час викликається відповідач — Нє-
пейвода Руслан Вікторович. У разі неявки в судове засідання позов може
бути розглянутий за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Жидачівський районний суд Львівської області викликає в судове засідання як від-
повідача Новацького Андрія Васильовича, 01.02.1980 р.н., останнє відоме місце про-
живання: с. П’ятничани Жидачівського району Львівської області, у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Новацького Андрія Васильовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2014 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні
Жидачівського районного суду за адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська
область.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя О. Й. Галій

Жидачівський районний суд Львівської області викликає в судове засідання як від-
повідача Яніва Михайла Миколайовича, 11.11.1982 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: с. Демидів, вул. Нова, 12 Жидачівського району Львівської області, у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Яніва Михайла Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2014 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні
Жидачівського районного суду за адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська
область.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя О. Й. Галій

Романов Павло Вікторович, житель: с. Торків Тульчинського
району Вінницької області, вул. Алферова, 1, викликається 4
листопада 2014 року на 11 год. 30 хв. у судове засідання до Туль-
чинського районного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул.
Перемоги, 16) як відповідач по цивільній справі за позовом ТОВ
«Вердикт Фінанс» до Романова Павла Вікторовича про звер-
нення стягнення на предмет застави шляхом його продажу від
імені боржника.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи. 

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України, неявка сторін або
інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідом-
лених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає її роз-
гляду.

Суддя A. П. Карнаух

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Бужницю Марію Іванівну, яка проживає: м. Чер-
нівці, вул. Суходольська, 6, як відповідача по
справі за позовом Курдеши Валерія Костянтино-
вича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначений на 10.00 годину 7
листопада 2014 року в приміщенні Садгірського
районного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов'язкова. У разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявними матеріалами.

Суддя Асташев С. А.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Ма-
рандюк Любов Дмитрівну, 02.07.1966 року народження,
що зареєстрована за адресою: м. Чернівці, вул. Ягідна,
15, як відповідача по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 06.11.2014 року об
11.00 годині в приміщенні Садгірського районного суду:
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов'язкова. У разі неявки в судове за-
сідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за на-
явними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Клименка Єв-
гена Юрійовича, що судове засідання у справі за позовом Шин-
карука Володимира Михайловича до Клименка Євгена
Юрійовича, Ясакової Олени Сергіївни про стягнення коштів від-
будеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва
(м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді
Васильченка О. В. 17 листопада 2014 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов'язкова. Пред-
ставник повинен мати при собі довіреність та документ, що по-
свідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин справа
буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя О. В. Васильченко

Лебединський районний суд Сумської області,
що знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Піо-
нерська, 2, каб. №36, запрошує в судове засідання
на 15 годин 00 хвилин 31 жовтня 2014 року Кози-
нець Бориса Федоровича та Нестерова Анатолія
Георгійовича – заінтересованих осіб у справі
№580/1117/14-ц за заявою Лебединської міської
ради Сумської області про визнання спадщини Ко-
зинець Георгія Семеновича, Козинець Олександри
Миколаївни відумерлою. У разі неявки заінтересо-
ваних осіб без поважних причин, справа буде роз-
глянута у їх відсутності за наявними матеріалами у
справі.

Суддя В. А. Стеценко

Бориспільський міськрайонний суд Київ-

ської області викликає в судове засідання по

цивільній справі № 2/359/2291/2014р за позо-

вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Чайка Андрія

Петровича про стягнення заборгованості від-

повідача Чайку Андрія Петровича. Розгляд

справи відбудеться об 11.00 год. 31.10.2014 р.

за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський

шлях, 72, каб. №6.
Суддя Ю.В. Кабанячий

Кредиторам
Публічного Акціонерного Товариства

«БРОКБІЗНЕСБАНК»
Керуючись частиною п’ятою статті 49 Закону України «Про

систему гарантування вкладів фізичних осіб» повідомляємо,
що 16 жовтня 2014 р. виконавчою дирекцією Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб прийнято рішення №226/14 про за-
твердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ
«БРОКБІЗНЕСБАНК».

Одночасно повідомляємо, що починаючи з 20 жовтня 2014
р. кредитори можуть ознайомитися з Реєстром акц/ептованих
вимог кредиторів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» за адресою: 03057,
м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41 (приміщення АТ «БРОКБІЗ-
НЕСБАНК»).

Контактні телефони: 0 800-502-100, (044) 206-22-06.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курений О.В.

Оголошення про проведення ІІІ З'їзду адвокатів України
Шановні адвокати!

Рада адвокатів України повідомляє про скликання ІІІ З’їзду адво-
катів України, призначеного на 20-21 листопада 2014 року у місті Му-
качеве Закарпатської області.

Початок роботи З’їзду об 11.00. 
Початок реєстрації делегатів З’їзду о 10.00.
Місце проведення: Евентум Хол, вул. Автомобілістів, 13, м. Мука-

чеве, Закарпатська область, 89600.
До порядку денного ІІІ З’їзду адвокатів України включені питання:
затвердження Регламенту ІІІ З’їзду адвокатів України; доповіді Го-

лови РАУ, НААУ; Голови ВКДКА; Голови ВРКА; призначення представ-
ника до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
щодо призначення членів Вищої ради юстиції; про зміни до Поло-
ження про ВРКА та її склад; різне.
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Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) оголошує
повторний аукціон з продажу майна, що обліковується на балансі Міністер-
ства юстиції України
Лот №1: автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, рік випуску – 2004, реєстрацій-
ний номер – АА2985ВВ, номер шасі (кузова, рами) – WVWZZZ3BZ5P037471.
Відомості про майно: тип ТЗ (кузова) – легковий (сєдан), колір – зелений,
об’єм двигуна – 2771 куб. см, паливо – бензин, повна маса – 1469 кг. Тех-
нічний стан транспортного засобу – задовільний (потребує незначного ре-
монту кузова та лакофарбового покриття, хімічної чистки салону та
перетяжки крісел).
Початкова вартість продажу лота №1: 86162,75 грн. (вісімдесят шість тисяч
сто шістдесят дві гривні 75 копійок), без урахування ПДВ.
Лот №2: автомобіль OPEL ASTRA 1.6 I, рік випуску – 2007, реєстраційний
номер – АА2815EX, номер шасі (кузова, рами) – Y6D0TGF698X015901.
Відомості про майно: тип ТЗ (кузова) – легковий (сєдан), колір – синій, об’єм
двигуна – 1598 куб. см, паливо – бензин, повна маса – 1590 кг, маса без на-
вантаження – 1145 кг. Технічний стан транспортного засобу – задовільний
(необхідно здійснити ремонт кондиціонера, незначний ремонт лакофарбо-
вого покриття та хімічну чистку салону).
Початкова вартість продажу лота №2: 60347,01 грн. (шістдесят тисяч триста
сорок сім гривень 01 копійка), без урахування ПДВ.
Місцезнаходження лотів №№1-2: м. Київ, пров. Рильський, буд. 10.
Початкова вартість продажу лотів №№1-2 зменшена на 5%.
Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні – 17,00 гривень
(сімнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.
Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової вартості лота:
лот №1 – 8616,28 грн. (вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 28 копійок),
без ПДВ;
лот №2 – 6034,70 грн. (шість тисяч тридцять чотири гривні 70 копійок), без
ПДВ.
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універ-
сальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та зобов’яза-
ний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за
проведення аукціону (шляхом вирахування суми із гарантійного внеску пе-
реможця аукціону).
2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» №2600112649 у ПАТ «Укра-
їнський професійний банк» у м. Києві, МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037.
3. Засоби платежу – грошові кошти.
4. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової вартості майна.
5. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, поклада-
ються на покупця – переможця аукціону.
Ознайомитись з майном можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 15.00
за місцем знаходження майна, попередньо зателефонувавши представнику
Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ: 00015622) за тел. (044) 271-15-29.
Перепусткою для ознайомлення з майном є паспорт.
Повторний аукціон відбудеться 19 листопада 2014 року об 11.00 на торго-
вельному майданчику товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.
Прийом заяв на участь у повторному аукціоні буде проводитись починаючи
з дати публікації цього оголошення в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю
– до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.
Кінцевий термін прийому заяв (за три робочих дні до початку аукціону) – 13
листопада 2014 року, 17.00.
Бажаючим придбати майно звертатися до служби з організації аукціону:
01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

«ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» повідомляє про те, що поліси обов'язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспор-
тних засобів з наступною нумерацією: АВ/8304773, АЕ/86639, АС/6314655,
АС/9497686, АС/9497687, АС/9498646, АС/9498695, АС/9874314, АС/9874991,
АС/621953, АС/6311600, АС/6314125, АС/6316511, АС/6316871, АС/6317387,
АС/6317397, АС/6317830, АС/6320885, АС/9874250, АС/9875368, АС/9875370,
АС/9877132, АС/5545414, АС/6320311, АС/6310333, АС/6310337, АС/6310338,
АС/6310339, АС/6312796, АС/6313348, АС/6319711, АВ/3070820, АВ/8305168,
АВ/8305169, АВ/8305170, АВ/8305171, АВ/8305172, АВ/8305228, АВ/8305229,
АВ/8305230, АВ/8305231, АВ/8305232, АВ/8306468, АВ/8306471, АВ/8306472,
АВ/8306473, АВ/8306477, АЕ/86950, АИ/2628186, АИ/2628187, АИ/2628188,
АИ/2628189, АИ/2628827, АС/5544080, АС/5544915, АС/5545774, АС/5545777,
АС/618312, АС/618391, АС/619655, АС/621666, АС/621667, АС/621668,
АС/621669, АС/622546, АС/622547, АС/622548, АС/623680, АС/6311257,
АС/6311609, АС/6311610, АС/6311611, АС/6311612, АС/6311613, АС/6314015,
АС/6314057, АС/6314058, АС/6314097, АС/6314100, АС/6314326, АС/6314327,
АС/6314328, АС/6314329, АС/6314330, АС/6314331, АС/6314332, АС/6314333,
АС/6314334, АС/6314335, АС/6314364, АС/6314958, АС/6315836, АС/6316221,
АС/6316222, АС/6316277, АС/6316304, АС/6316305, АС/6316369, АС/6316406,
АС/6316411, АС/6316494, АС/6316571, АС/6316572, АС/6316622, АС/6317133,
АС/6317190, АС/6317191, АС/6317193, АС/6317283, АС/6317521, АС/6317524,
АС/6317525, АС/6318131, АС/6318160, АС/6319058, АС/6319060, АС/6319072,
АС/6319097, АС/6319100, АС/6319221, АС/6319403, АС/6319404, АС/6321949,
АС/6321951, АС/6321952, АС/6321954, АС/6321956, АС/6322409, АС/900102,
АС/900922, АС/900924, АС/901155, АС/901591, АС/902165, АС/902166,
АС/902167, АС/902168, АС/902169, АС/902172, АС/902225, АС/902226,
АС/902273, АС/902274, АС/902328, АС/902516, АС/902991, АС/903929,
АС/904311, АС/904545, АС/904662, АС/904663, АС/905205, АС/905209,
АС/905446, АС/9496210, АС/9496481, АС/9496687, АС/9874734, АС/9877871,
АС/9877872, АС/9877873, АС/9877874, АС/9877875, АС/9877876, АС/9877877,
АС/9877878, АС/9877879, АС/9877880  та стікери з наступною нумерацією:
АВ/8304382, АВ/8304773, АЕ/86639, АС/6314655, АС/9497686, АС/9497687,
АС/9498646, АС/9498695, АС/9874314, АС/9874409, АС/9874411, АС/5545414,
АС/6320311, АВ/3070820, АВ/8305168, АВ/8305169, АВ/8305170, АВ/8305171,
АВ/8305172, АВ/8305228, АВ/8305229, АВ/8305230, АВ/8305231, АВ/8305232,
АВ/8306468, АВ/8306471, АВ/8306472, АВ/8306473, АВ/8306477, АЕ/86950,
АИ/2628186, АИ/2628187, АИ/2628188, АИ/2628189, АИ/2628827,
АС/5544080, АС/5544915, АС/5545774, АС/5545777, АС/618312, АС/618391,
АС/619655, АС/621666, АС/621667, АС/621668, АС/621669, АС/622546,
АС/622547, АС/622548, АС/623680, АС/6311257, АС/6311609, АС/6311610,
АС/6311611, АС/6311612, АС/6311613, АС/6314015, АС/6314057, АС/6314058,
АС/6314097, АС/6314100, АС/6314326, АС/6314327, АС/6314328, АС/6314329,
АС/6314330, АС/6314331, АС/6314332, АС/6314333, АС/6314334, АС/6314335,
АС/6314364, АС/6314958, АС/6315836, АС/6316221, АС/6316222, АС/6316277,
АС/6316304, АС/6316305, АС/6316369, АС/6316406, АС/6316411, АС/6316494,
АС/6316571, АС/6316572, АС/6316622, АС/6317133, АС/6317190, АС/6317191,
АС/6317193, АС/6317283, АС/6317521, АС/6317524, АС/6317525, АС/6318131,
АС/6318160, АС/6319058, АС/6319060, АС/6319072, АС/6319097, АС/6319100,
АС/6319221, АС/6319403, АС/6319404, АС/6321949, АС/6321951, АС/6321952,
АС/6321954, АС/6321956, АС/6322409, АС/900102, АС/900922, АС/900924,
АС/901155, АС/901591, АС/902165, АС/902166, АС/902167, АС/902168,
АС902169, АС/902172, АС/902225, АС/902226, АС/902273, АС/902274,
АС/902328, АС/902516, АС902991, АС903929, АС/904311, АС/904545,
АС/904662, АС/904663, АС/905205, АС/905209, АС/905446, АС/9496210,
АС/9496481, АС/9496687, АС/9874734, АС/9877871, АС/9877872, АС/9877873,
АС/9877874, АС/9877875, АС/9877876, АС/9877877, АС/9877878, АС/9877879,
АС/9877880 — вважаються втраченими. 

Ліквідатор ПАТ «ІНПРОМБАНК» оголошує аукціон (другі торги) з продажу через брокера ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»
(м. Київ) активу, що обліковується на балансі банку (зі зменшенням початкової ринкової вартості на 10%).

Лот № 1: право вимоги до векселедавця ТОВ Юридичне Агенство «ЛОГОС».
Відомості про активи: Вексель простий; Серія АА № 0856005; Місце складання — м. Харків; Дата складання 17 серпня 2007

року; Дата погашення 17 липня 2017 року; Загальна номінальна сума векселя — 600 000 грн; Розмір дисконтної ставки —
18,61%; Місце погашення — м. Харків; Місцезнаходження векселя — м. Харків, вул. Клочківська, буд.3

Початкова ціна лота №1: 27 000,00 грн (двадцять сім тисяч гривень 00 коп.), без урахування ПДВ.
Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні — 2700 грн (дві тисячі сімсот гривень 00 копійок), з урахуванням

ПДВ.
Гарантійний внесок по кожному лоту: 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота, без ПДВ.
Потенційні покупці в робочі дні з 09.00 до 18.00 (у п’ятницю — до 16.45) можуть отримати відомості про активи у ПАТ «ІН-

ПРОМБАНК» (м. Харків, вул. Клочківська, буд. 3 тел. (057) 781-38-92).
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з брокером ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» про умови участі в аукціоні та

зобов’язання сплатити брокеру винагороду за проведення аукціону, яка встановлюється брокером самостійно.
2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок брокера ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»

№ 26503010025643 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Києві, МФО: 322313, код ЄДРПОУ: 23730178.
3. Засоби платежу — грошові кошти.
4. Крок аукціону — 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.
5. Проведення розрахунків у національній валюті України у безготівковій або готівковій формі протягом 5 (п’яти) робочих

днів з дати проведення аукціону.
6. Покупець майна не може бути кредитором банку та набувати прав кредитора банку до 100% (ста відсотків) розрахунків

з банком за майно.
7. Усі витрати, пов’язані з підготовкою документів до купівлі-продажу та з реєстрацією договору купівлі-продажу, покла-

даються на покупця — переможця аукціону.
8. Передача активу та оформлення права власності, покриття витрат, пов’язаних з утриманням та збереженням майна (ак-

тиву), у тому числі погашення заборгованості, яка виникла під час проведення процедури ліквідації банку, здійснюватиметься
за рахунок покупця після надходження коштів у повному обсязі за продані активи на накопичувальний рахунок ліквідатора
(або в касу банку) та отримання всіх необхідних документів.

Повторний аукціон (другі торги) відбудеться 11 листопада 2014 року о 15.00 на торговельному майданчику товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Прийом заяв на участь у повторному аукціоні (других торгах) буде проводитись починаючи з дати публікації цього оголо-
шення в робочі дні з 09.00 до 18.00 (у п’ятницю до 17.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) — 7 листопада 2014 року, 16:00.
Бажаючим придбати активи банку звертатися до служби з організації аукціону за адресою: 04211, м. Київ, вул. Гарматна, 6

тел./факс: (044) 458-05-45.

Ліквідатор ПАТ «ІНПРОМБАНК» оголошує повторний аукціон (другі торги) з продажу 
на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) активів, що обліковуються на балансі банку

(зі зменшенням початкової ринкової вартості на 30%).
Лот №1: нежилі приміщення (№57, 58, 59) загальною площею 125,3 кв. м, що знаходяться у цокольному поверсі літери

«А» будинку №66/1/7 по просп. Кірова/вул. Дзержинського/вул. Богдана Хмельницького в м. Сімферополь Автономної Рес-
публіки Крим.

Відомості про активи: нежиле приміщення 125,3 кв. м у цокольному поверсі 10-поверхового будинку 2006 року будівництва,
водо- та електропостачання, каналізація від міських мереж. Вхід з внутрішнього двору.

Початкова ціна лота №1: 406 840,00 грн (чотириста шість тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок), без ПДВ.
Лот №2: приміщення гаражу №6 загальною площею 32,6 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Челнокова, 1а, м. Феодосія,

Автономна Республіка Крим.
Відомості про активи: цегляний гараж 32,6 кв. м, одноповерховий, оснащений електропостачанням, забезпечено автошля-

хами.
Початкова ціна лота №2: 27 972,00 грн (двадцять сім тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 00 копійок), без ПДВ.
Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні — 609,00 грн (шістсот дев’ять гривень 00 копійок), з урахуван-

ням ПДВ.
Гарантійний внесок по кожному лоту: 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота, без ПДВ.
Потенційні покупці в робочі дні з 09.00 до 18.00 (у п’ятницю — до 16.45) можуть отримати відомості про активи у ПАТ «ІН-

ПРОМБАНК» (м. Харків, вул. Клочківська, буд. 3 тел. (057) 781-38-92).
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі

в аукціоні та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону, яка встанов-
люється біржею самостійно.

2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»
№2600112649 у ПАТ «Український професійний банк» у м. Києві, МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037.

3. Засоби платежу — грошові кошти.
4. Крок аукціону — 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.
5. Проведення розрахунків у національній валюті України в безготівковій або готівковій формі протягом 5 (п’яти) робочих

днів з дати проведення аукціону.
6. Покупець майна не може бути кредитором банку та набувати прав кредитора банку до 100% (ста відсотків) розрахунків

з банком за майно.
7. Усі витрати, пов’язані з підготовкою документів до купівлі-продажу та реєстрацією договору купівлі-продажу, поклада-

ються на покупця — переможця аукціону.
8. Передача майна та оформлення права власності, покриття витрат пов’язаних з утриманням та збереженням майна (ак-

тиву), у тому числі погашення заборгованості, яка виникла під час проведення процедури ліквідації банку здійснюватиметься
за рахунок покупця після надходження коштів у повному обсязі за продані активи на накопичувальний рахунок ліквідатора
(або в касу банку) та отримання всіх необхідних документів.

Повторний аукціон (другі торги) відбудеться 11 листопада 2014 року об 11.00 на торговельному майданчику товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Прийом заяв на участь у повторному аукціоні (других торгах) буде проводитись починаючи з дати публікації цього оголо-
шення в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю — до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) — 7 листопада 2014 року, 16.00.
Бажаючим придбати активи банку звертатися до служби з організації аукціону за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського,

51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

Ліквідатор Малого приватного науково-виробничого підприємства «Марвлад» (код ЄДРПОУ
20116147, адреса: 22115, Вінницька обл., Козятинський район, стм Бродецьке, вул. Польова, 4, кв.
1), яке визнано банкрутом та щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру відповідно до Постанови
Господарського суду Вінницької області від 07.10.2014 року в справі №5/27/2011/5003, арбітражний
керуючий Конопля Андрій Михайлович (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 11, Свідоцтво Міністерства
юстиції України від 27.02.2013 р. № 440) оголошує конкурс з метою визначення організатора аук-
ціону з продажу належного Малому приватному науково-виробничому підприємству «Марвлад»
майна.

Заявки для участі в конкурсі приймаються протягом семи днів з моменту публікації оголошення
за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 11, тел. (044) 494-19-19.

Втрачений 
паспорт 

СН № 777050,
виданий Дніпровським

РУГУ МВС України
10.03.1998 р. та оригінал
іден. коду, зареєстровані

на Герасименко В. Г.,
вважати недійс-
ними з 01.10.2014р.

В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться
цивільна справа №490/6959/14-ц, позивач: Деркач Людмила Володими-
рівна, відповідачі: Левенець Олександра Олексіївна, Левенець Ігор Олексан-
дрович, суть спору: про звільнення майна з-під арешту.

Дата призначення до судового розгляду 27.11.2014 року о 12.30 годині.
Відповідачі: Левенець Олександра Олексіївна, Левенець Ігор Олександро-

вич викликаються в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Цен-
трального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул.
Потьомкінська, 49 (зал судових засідань № 20), з документами, що посвід-
чують особу.

Роз'яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. С. Чулуп

В провадженні Ірпінського міського суду знаходиться цивільна справа
за позовом Чередніченка Василя Михайловича до Кулікової Ольги Вікто-
рівни, Куртяка Василя Дмитровича про усунення перешкод в користуванні
майном шляхом примусового виселення.

Ірпінський міський суд викликає: Кулікову Ольгу Вікторівну, Куртяка Ва-
силя Дмитровича як відповідачів у судове засідання, яке відбудеться в при-
міщенні Ірпінського міського суду о 09.00 годині 12.11.2014 року за
адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України,
буде розглянута у вашу відсутність.

При публікації оголошення про виклик до суду, відповідачі вважаються
повідомленими про час і місце розгляду справи.

Суддя А. В. Мікулін

Розюнюк Сергій Сергійович, житель м. Тульчина Вінницької області, вул.
Леніна, 92/39, викликається 4 листопада 2014 року на 10 год. у судове за-
сідання до Тульчинського районного суду Вінницької області (м. Тульчин,
вул. Перемоги, 16) як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Розюнюка Сергія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з
опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи. 

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України, неявка сторін або інших осіб, які
беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце роз-
гляду справи, не перешкоджає її розгляду.

Суддя A. П. Карнаух

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання Яков-
лєву Ірину Анатоліївну по цивільній справі № 522/13977/14-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європей-
ська агенція з повернення боргів» до Яковлєвої Ірини Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання по справі відбудеться 10.11.2014 року о 10 годині 45
хвилин у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, к. 111, суддя Турецький О. С.

У разі неявки вказаного відповідача справа буде розглядатися у його від-
сутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд роз'яснює відповідачу
про його обов'язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

Суддя О. С. Турецький

Петрівський районний суд Кіровоградської області (28300, смт Петрове, Кіровог-
радська область, вул. Ілліча, 34) викликає в судове засідання Зініча Олега Михайло-
вича та Зініч Майю Миколаївну, як відповідачів по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Банк Форум», в особі уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Соловйової Наталії
Анатоліївни до Зініча Олега Михайловича та Зініч Майї Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, на 3 листопада 2014 року о 10.00 год.

Роз'яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або визнання судом причини не-
явки неповажними, справу буде розглянуто за відсутності відповідачів на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Відповідно до частини 9 статті 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про
виклик, відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи.

Суддя О. Жушман

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області пові-
домляє Пастир Ольгу Миколаївну, що судовий розгляд цивільної
справи за позовом Пастира Івана Івановича до Пастир Ольги Ми-
колаївни про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, призначений на 10.11.2014 року о
09.30 год. На вказаний час відповідачу необхідно з’явитись з па-
спортом до суду за адресою: вул. К.Маркса, 18, м. Первомайськ
Миколаївської області.

У разі неявки відповідача, позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни, буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів та постановлене заочне рішення.

Суддя Д. А. Паньков

Нетішинський міський суд Хмельницької області (ад-
реса: м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12) викликає в су-
дове засідання на 10 листопада 2014 року о 10.30 годині
Штибко Вікторію Олександрівну, жительку: м. Нетішин,
вул. Миру, 4, кв. 38, як відповідача в цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиб-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

У випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. П. Гаврищук

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 05.11.2014
року об 11 годині 00 хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дяченко Галини Дмитрівни про стягнення заборгова-
ності.

Дяченко Галина Дмитрівна, 09.05.1974 року народження, зареєстрована за ад-
ресою: вул. Цвітківська, 117, с. Орловець Городищенського району Черкаської об-
ласті, викликається в судове засідання як відповідач, явка до суду обов'язкова.

В разі неявки останньої до зали судового засідання, справа буде розглянута за
її відсутності за наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище, Черкаська область, 19500,
суддя Синиця Л. П.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 05.11.2014
року о 10 годині 00 хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Шолудька Олександра Павловича про стягнення заборгова-
ності.

Шолудько Олександр Павлович, 05.12.1976 року народження, зареєстрований
за адресою: вул. Толстого, 9, с. Мліїв Городищенського району Черкаської області,
викликається в судове засідання як відповідач, явка до суду обов'язкова.

В разі неявки останнього до зали судового засідання, справа буде розглянута
за його відсутності за наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище, Черкаська область, 19500,
суддя Синиця Л. П.

Козятинський міськрайонний суд викликає як відповідача —
Аранчія Олексія Вікторовича по цивільній справі за позовом  Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Аранчія Олексія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитною лінією. Су-
дове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 6 листопада 2014
року в приміщенні суду за адресою: м. Козятин, вул. Грушевського,
64, в залі судових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за вашої відсутності.
Суддя В. Л. Сєчко

Дунаєвецький райсуд Хмельницької області викликає в судове засідання
Байталюк Оксану Якубівну як відповідачку по цивільній справі
№674/1383/14-ц, пров. №2/674/616/14 за позовом Байталюка Олександра
Вікторовича до Байталюк Оксани Якубівни про розірвання шлюбу, яке від-
будеться о 10.00 год. 14.11.2014 року в залі суду за адресою: 32400, Хмель-
ницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідачки в судове засідання або неповідомлення про
причину неявки, справа буде розглянута за наявними матеріалами за її від-
сутності (заочний розгляд).

Суддя Артемчук В. М.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове за-
сідання як відповідача Малькауі Мохаммад Я. С., не зареєстрованого в Роз-
дільнянському районі Одеської області, по цивільній справі за позовом
Атаманюк Наталі Анатоліївни до Малькауі Мохаммад Я. С. про позбавлення
батьківських прав. Судове засідання відбудеться 11 листопада 2014 року о
12.00 годині в приміщенні Роздільнянського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 37-А. У ви-
падку неявки в судове засідання цивільна справа буде розглянута у вашу
відсутність.

Суддя І. В. Бобровська




