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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

від  17 березня  2014  року  №  46

Про реєстрацію кандидата на пост
Президента України Кузьміна Рената

Равелійовича на позачергових виборах
Президента України 25 травня 2014 року
До Центральної виборчої комісії 14 березня 2014 року громадянин України

Кузьмін Ренат Равелійович особисто подав заяву про самовисунення канди-
датом на пост Президента України разом з доданими документами для реєс-
трації кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах
Президента України 25 травня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції
України, статей 9, 10, пункту 6 частини другої статті 25, статті 48, частини пер-
шої статті 49, частини третьої статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті
51, частини шостої статті 90 Закону України «Про вибори Президента України»,
абзацу другого частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6, 11 статті
18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча
комісія П О С Т А Н О В Л Я є:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на позачергових
виборах Президента України 25 травня 2014 року Кузьміна Рената Равелійо-
вича, 1967 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, адвокат,
безпартійний, самовисунення.

2. Видати Кузьміну Р.Р. посвідчення кандидата на пост Президента України
встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата
на пост Президента України Кузьміна Р.Р. у Центральній виборчій комісії з пра-
вом дорадчого голосу.

4. Цю постанову та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру кандидата на пост Президента України Кузьміна Р.Р.
(крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 За-
кону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які є інформацією
з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають) у триденний строк
оприлюднити шляхом опублікування в газетах «Голос України» та «Урядовий
кур’єр», а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
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Вінницький міський суд Вінницької області

викликає Акулову Наталію Геннадіївну на

28.03.2014 р. о 12 год. 00 хв. та 03.04.2014 р.

о 10 год. 00 хв. у зал судового засідання 

№ 3, суддя Бар’як А. С., на розгляд справи 

за позовом Публічного акціонерного това-

риства акціонерний банк «Укргазбанк» до

Акулової Наталії Геннадіївни про стягнення

заборгованості.

Суддя А. С. Бар’як

Будьоннівський районний суд м. Донецька
(83058, м. Донецьк, вул. Арктики, 20) розгляда-
тиме цивільну справу за позовом Теслі Ігоря Ва-
лерійовича до Сапронова Аліка Валерійовича
про стягнення заборгованості за договором по-
зики. Викликається відповідач Сапронов Алік
Валерійович на 25 березня 2014 року о 13 год.
00 хв. до Будьоннівського районного суду міста
Донецька, для участі в розгляді справи по суті.

Представнику відповідача пропонується на-
дати свої заперечення проти позову та докази.
У випадку неприбуття представник відповідача
повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто за його відсут-
ності. 

Суддя Назарцева В. О.

Грищук Іван Віталійович, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Дорогожицька, 17, кв. 49, викликається до Шевченківського район-
ного суду м. Києва, як відповідач у цивільній справі за позовом Слободя-
ник Алли Володимирівни до Грищука Івана Віталійовича, третя особа:
Служба у справах дітей Шевченківської районної у м. Києві державної ад-
міністрації, про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон
без згоди батька. Судове засідання відбудеться о 12 годині 45 хвилин
31.03.2014 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-
Ласточкіна, 10-Б, кабінет № 44. У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, відповідач, зареєстроване місце
проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого не-
відоме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням
оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

Суддя Пономаренко Н. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає ТОВ «Глобал
Будлайн» як відповідача в справі № 757/25409/13-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Кузіна Олександра Володимировича, товариства з
обмеженою відповідальністю «Глобал Будлайн» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором № ВL 4315/1
від 28 серпня 2009 року, яке призначено на 28 березня 2014
року о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, 4,
каб. 413 (головуючий суддя Соколов О. М.).

У разі неявки в судове засідання відповідача: ТОВ «Глобал
Будлайн», остання відома адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13,
відповідно до ст. 169 ЦПК України, справа буде  розглянута
у його відсутність.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Нарольську Надію Олександрівну, ос-
таннє відоме місце реєстрації якої: м. Одеса, спуск
Маринеско, буд. 14, кв. 21. У судове засідання по
справі за № 522/15999/13-ц за позовом ПАТ «Оде-
саобленерго» до Нарольської Н. О. про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться о 13 годині 00 хвилин 26
березня 2014 року за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33. У разі неявки Нарольської Н. О. справа
буде розглянута у її відсутності на підставі наданих
позивачем доказів.

Суддя С. Й. Нікітіна

Комсомольський районний суд м. Херсона викли-

кає на 25.03.2014 р. о 10 год. 00 хв. у каб. 301 за ад-

ресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,

представника ТОВ «Міжнародний аеропорт «Хер-

сон», як відповідача по справі за позовом Рязанова

В. М. про стягнення заборгованості.

В разі неявки справу буде розглянуто за відсут-

ності відповідача.

Суддя Н. К. Іванцова

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Лом-
татідзе Олександра Іраклійовича, останнє відоме місце
проживання: м. Одеса, вул. Крапивницького, 18/22, кв.
42, у судове засідання по цивільній справі за позовом
Ревтович Г. М. до Росовської О. І., Реєстраційної служби
ОМУЮ, КП «Міське агентство з приватизації житла»,
Ломтатідзе О. І., ВАТ «Стальканат», про відновлення ста-
новища, яке існувало до порушення, призначене до слу-
хання на 28.03.2014р. о 10 год. 30 хв. у каб. № 213 суду
за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними у ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 24 березня 2014 року,
як відповідачку Безницьку Ларису Анатоліївну (останнє відоме
місце проживання: вул. Леніна, 23/2, м. Вознесенськ, Миколаїв-
ська область), у справі за позовом Петросяна Гарника Армена-
ковича до Безницької Лариси Анатоліївни про визнання договору
купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на житло-
вий будинок.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськ-
районного суду за адресою: м. Вознесенськ, Миколаївська об-
ласть, вул. Кібрика, 11, каб. № 11.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде
розглянута без її участі на підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Ачкасову Лесю Іванівну в судове засідання
01.04.2014 року на 9 годину по справі за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Ачкасової Л. І. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання, не-
повідомлення про поважність причин неявки та не-
наданні заяви про розгляд справи у його відсутність,
справа буде розглянута у порядку заочного роз-
гляду.

Суддя Т. В. Бобко

В Овідіопольському районному суді Одеської області
суддею Бичковським Є. Л. 31.03.2014 року об 11.00 год.
буде слухатися цивільна справа за позовом ТОВ «Істок-
2001» до Балашова Олексія Володимировича, Балашо-
вої Галини Вікторівни, ВАТ «Державний ощадний банк
України», про усунення перешкод у здійсненні права
власності, зняття арешту.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Балашову Олексію Володимировичу подати пояс-
нення, заперечення та всі наявні у нього докази у справі
особисто або через представника. У разі неявки Бала-
шова Олексія Володимировича в судове засідання
справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Бичковський Є. Л.

Калінінський районний суд міста Донецька (83052, м.
Донецьк, пр. Миру, 50) розглядатиме цивільну справу за
позовом Каптур Ірини Федорівни до Теслі Олександра
Петровича про розподіл спільного майна подружжя.

Відповідач у справі Тесля Олександр Петрович, ос-
таннє місце реєстрації: 83052, м. Донецьк, вул. Цусім-
ська, б. 93, кв. 44, викликається на 26 березня 2014 року
о 12 год. 00 хв. 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 розглянута у його відсутність.

Суддя В. Ф. Ушенко

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Синкову (Бойко) Людмилу Михайлівну, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, Оболонський р-н,
вул. Мате Залки, 8, кв. 209, за позовом Савченко
Надії Федорівни до Синкової (Бойко) Людмили Ми-
хайлівни про стягнення сплаченого авансу.

Судове засідання відбудеться 15 квітня 2014 р. о
10 год. 15 хв. у приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, каб. 27.

У випадку неявки справа буде розглянута за вашої
відсутності на підставі зібраних у ній доказів.

Суддя О. О. Богдан

Приморський районний суд м. Одеси
викликає як відповідача Мурашкіну Ната-
лію Володимирівну, останнє відоме місце
реєстрації якої: м. Одеса, вул. Єкатери-
нинська, буд. 30, кв. 1. У судове засідання
по справі за № 522/25260/13-ц за позо-
вом ПАТ «Одесаобленерго» до Мурашкі-
ної Н. В. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться о 12 годині 45
хвилин 26 березня 2014 року за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. У разі не-
явки Мурашкіної Н. В. справа буде роз-
глянута у її відсутності на підставі наданих
позивачем доказів.

Суддя С. Й. Нікітіна

Харківський районний суд Харківської
області викликає Шаповалова Сергія Ва-
сильовича в судове засідання 01.04.2014
року на 09.30 годину по справі за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Шаповалова
С. В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки відповідача в судове за-
сідання, неповідомлення про поважність
причин неявки та ненаданні заяви про
розгляд справи у його відсутність, справа
буде розглянута у порядку заочного роз-
гляду.

Суддя Т. В. Бобко

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Громадського В’ячеслава Ми-
хайловича як відповідача по цивільній
справі № 2/756/1302/14 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Громадського
В’ячеслава Михайловича про стягнення
заборгованості, у судове засідання на 14
квітня 2014 р. о 16.00 год.

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

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у ній доказами, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Житомирський районний суд викликає
в судове засідання ПОЛІЩУК Ольгу Пет-
рівну, 20.01.1979 р.н., як відповідача у
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Поліщук О. П. про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи відбудеться в примі-
щенні суду об 11 год. 30 хв. 2 квітня 2014
року за адресою: м. Житомир, вул.
Щорса, 92, каб. 9, в яке відповідач має
право з’явитися, надати пояснення з при-
воду позову, подати докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове за-
сідання, справа буде розглянута в заоч-
ному порядку.

Суддя Є. О. Грубіян

Першотравневий районний суд м. Чер-
нівці викликає Кіларчіка Ігоря Штефано-
вича, 27.11.1976 року народження, місце
проживання якого зазначено в позовній
заяві за адресою: м. Чернівці, вул. Руська,
буд. 263, кв. 69, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі №
725/272/14-ц за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства Комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Кіларчіка
Ігоря Штефановича про стягнення забор-
гованості, на 09 год. 00 хв. 27 березня
2014 року за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 105, каб. № 6.

У разі неявки в судове засідання,
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Піхало Н. В.

Христинівський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання
Смолягу Івана Володимировича в судове засідання, яке відбудеться о 08 годині 00
хвилин 04 квітня 2014 року в приміщенні Христинівського районного суду по ци-
вільній справі за позовом Сон Тетяни Василівни до Смоляги Івана Володимировича
про стягнення аліментів. У разі вашої неявки справа буде розглянута без вашої
участі.

Суддя М. П. Орендарчук

Тиврівський районний суд Вінницької області викликає   Семенюка Володимира Олексан-
дровича,12.03.1986 року народження (останнє відоме місце проживання: Тиврівський р-н,
с.Селище, вул.Островського,15), в судове засідання по цивільній справі №145/115/14-ц за
позовом ПАТ КБ  «Приватбанк» до Семенюка Володимира Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором о 14-00 год. 21.03.2014 р.

Адреса Тиврівського райсуду: Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Тиврів, вул. Шевченка, 3.
Суддя Ліщишина М. Ю.

Трудову книжку 
сер. АК № 078913, 

зареєстровану 
на ім’я Іскендерова Мехмана 

Фархад огли, 

вважати втраченою.

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про посилення протидії рейдерству
З метою посилення захисту прав суб’єктів господарювання, протидії про-

типравному позбавленню права власності, недопущення використання
схем і методів рейдерського захоплення суб’єктів господарювання, заво-
лодіння їх майном та відповідно до статті 112 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо посилення
протидії рейдерству та посилення захисту права власності.

2. Тимчасово виконуючому повноваження Глави Адміністрації Прези-
дента України забезпечити:

збирання, аналіз та узагальнення інформації про факти порушення за-
конодавства, пов’язані з протиправним поглинанням та захопленням
суб’єктів господарювання, позбавленням права власності, використанням
судів для рейдерства, а також про заходи, що вживаються уповноваженими
органами для протидії таким порушенням;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів протидії рейдер-
ству та посилення захисту права власності.

Тимчасово виконуючому повноваження Глави Адміністрації Президента
України для проведення зазначеної роботи, а також для сприяння узгод-
женню заходів правоохоронних органів щодо протидії рейдерству невід-
кладно створити робочу групу, включивши до її складу працівників органів
виконавчої влади, правоохоронних органів, народних депутатів України,
представників громадських об’єднань, незалежних експертів.

3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України вжити невідкладних
заходів для посилення нагляду за додержанням законів щодо протидії про-
типравному поглинанню та захопленню суб'єктів господарювання, позбав-
ленню права власності.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Виконуючий обов’язки Президента України,

Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ
м.Київ
19 березня 2014 року
№ 313/2014


