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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 5 листопада 2015 року
USD 2308.1425   EUR 2523.9538      RUB 3.6148     /    AU 257288.64      AG 3522.23      PT 221581.68     PD 148644.38

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

Постанова Кабінету
Міністрів України 
«Про затвердження
Положення 
про Національну поліцію»

ЦИФРА ДНЯ

Конкуренція на ринку
зростатиме

АПК. Україна повністю забезпечить внутрішні потреби спо-
живачів зерновими культурами та збереже значний експортний
потенціал. Навіть за умов посушливої осені. Якщо листопад бу-
де теплим, а зима м’якою, вдасться обійтися без серйозних
втрат. Торік були подібні погодні умови, але аграрії уникли ве-
ликих втрат. Якщо ж вплив погодних умов буде й надалі нега-
тивним, є ризик втрати посівів і зниження врожайності. Це може
вплинути на собівартість виробництва зерна. Докладніше ризик
буде оцінено ближче до весни, повідомив заступник міністра аг-
рарної політики та продовольства Володимир Лапа.

Оцінив він і перспективи запровадження зони вільної торгівлі
з ЄС. Конкуренція європейської продукції на українському рин-
ку зросте. Водночас буде скасовано імпортний збір. Для спо-
живачів це позитивна новина, а для виробників — певний
виклик. Девальвація дає нашому виробнику певний час на
адаптацію до посилення конкуренції. І вже в другій половині на-
ступного року конкуренція на ринку суттєво зросте, передає по-
зицію фахівця прес-служба відомства.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Ми чітко визначили

курс на європейське
майбутнє 

та орієнтацію 
на західні

стандарти 
в організації 

і забезпеченні
війська».

Міністр оборони про комплексні фундаментальні
реформи, що проводяться у Збройних силах

12,962 млрд
доларів становили на 1 листопада

золотовалютні резерви України. 
Із жовтня вони зросли на 1,5%
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2
ПЕРСПЕКТИВА

Учора Верховна Рада працювала 
до завершення розгляду законів,
які стосуються безвізового режиму
з ЄС, виборів у Маріуполі, ренти 
на газ і мораторію на продаж землі

Любов до нетривалих
депозитів 

ФІНАНСИ. Попри ризики, пов’язані зі складністю повернення
та поступовим зниженням відсоткової ставки, населення
дедалі частіше відкриває короткі строкові вклади у банках

Крок у мирне життя
ВІДНОВЛЕННЯ. У Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни напрацювали
унікальну методику реабілітації бійців

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

…Додому повертаються
земляки, які гідно ви-

конували обов’язок із захисту
східних кордонів країни. По-

вертаються у мирне життя і
солдати, які зазнали поранень
під час бойових дій. Фахівці
наголошують, що більшості з
них необхідний курс психоло-
гічної реабілітації. Ця порада
стосується 92% бійців. Адже

на жодну адекватну людину
війна ніколи не мала бодай на
крихту позитивного впливу.
Нервове потрясіння, особли-
вості харчування, переохо-
лодження, загострення давніх
чи поява нових хвороб — в

умовах воєнних дій, на жаль,
норма.

Проте багато хто з бійців не
знає про це своє право на психо-
логічну реабілітацію. Директор
Українського державного меди-
ко-соціального центру ветеранів

війни Юрій Гріненко, коментую-
чи ситуацію, розповідає, що біль-
шість бійців, які потрапляють на
реабілітацію в заклад, який
він очолює, може завдячу-
вати цьому зазвичай щас-
ливій випадковості.  5
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У провадженні Городищенського районного суду Черка-
ської області знаходиться цивільна справа за №691/179/15-ц,
провадження №2/691/114/15 за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Піскун Олексія Олексійо-
вича, Герман Вадима Леонідовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 10 листопада 2015 року 
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Городищенського районного суду
Черкаської області за адресою: Черкаська область, 
м. Городище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О.М.

Суд викликає Піскун Олексія Олексійовича, жителя смт
Вільшана, вул. Коцюбинського, №5 Городищенського району
Черкаської області та Герман Вадима Леонідовича, жителя 
м. Дніпропетровська, пр. Миру, №12, кв. 169, як відповідачів
у справі. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, буде розглянута у їх відсутність за наявними
матеріалами в справі.

При публікації оголошення про виклик до суду сторони вва-
жаються повідомленими належним чином про день, час та
місце розгляду справи. 

Коломийський міськрайонний суд Івано-
Франківської області повідомляє, що 10
листопада 2015 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: м. Коломия, пр-т
Грушевського, 29, відбудеться розгляд ци-
вільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до
Петрук Алли Володимирівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки шляхом пе-
редачі у власність AT «Дельта Банк».

В судове засідання викликається відпо-
відачка Петрук Алла Володимирівна, ос-
таннє відоме місце проживання якої: 
м. Коломия, вул. Хмельницького, 1, кв. 101
Івано-Франківської області.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відачки справа буде розглянута без її участі.

Суддя Васильковський В. В.

В Олександрівському районному
суді Кіровоградської області 12 листо-
пада 2015 року о 10 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою: вул.
Радянська, 21, сел. Олександрівка
Олександрівського району Кіровоград-
ської області відбудеться слухання ци-
вільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Радчук Людмили Сергіївни
про стягнення заборгованості. В судове
засідання викликається відповідач –
Радчук Людмила Сергіївна.

Голова суду М.В. Безуматов

Оболонський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання Рябикіна
Олексія Володимировича в якості від-
повідача по цивільній справі
№2/756/4853/15 р. (756/9659/15-ц) за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ряби-
кіна Олексія Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 09
листопада 2015 р. о 09:30 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М.
Тимошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Білокуракинський районний суд Лу-
ганської області викликає Квітинського
Юрія Кіндратовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/2074/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 10.11.2015 року о
9 год. 40 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення
відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський 

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Атамась Тамару Іванівну та Самойленко Інну Воло-
димирівну, що зареєстровані за адресою: вул. Ви-
шгородська, 45/2, кв. 52, м. Київ, та Самойленка
Володимира Яковича, що зареєстрований за адре-
сою: вул. 60 років Жовтня, буд. 62, кв. 9, м. Кремен-
чук, Автозаводський р-н, Полтавська обл., що
судове засідання по справі № 758/3962/14-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Про-
Кредит Банк» до Атамась Тамари Іванівни,
Самойленка Володимира Яковича, Самойленко Інни
Володимирівни про стягнення заборгованості відбу-
деться 26.11.2015 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні
суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під голову-
ванням судді Зарицької Ю.Л. Ваша явка або явка ва-
шого представника є обов’язковою. В разі неявки по
справі буде постановлено рішення.

Суддя Зарицька Ю.Л.

У провадженні Бердянського міськра -
йонного суду Запорізької області знахо-
диться цивільна справа № 310/8795/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта банк» до Бригадирова С.В.,
Бригадирової І.Б. про стягнення заборгова-
ності.

Розгляд справи призначено на
10.11.2015 року о 08.10 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання  
№ 411.

Суд викликає Бригадирова Сергія Воло-
димировича, Бригадирову Ірину Богданівну
як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідачів у судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.

Рівненський міський суд Рівненської
області викликає в судове засідання
Русенюк Наталію Володимирівну, Ко-
валенко Олександру Євгенівну у ци-
вільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Русенюк Наталії Володими-
рівни, Коваленко Олександри Євге-
нівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться
09 листопада 2015 року о 9:00 год. за
адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1,
суддя Н.Г. Кучина.

В разі неявки відповідачів на судове
засідання справа буде розглянута у
вашу відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Придніпровський районний суд 
м. Черкаси викликає в судове засі-
дання по справі за позовом публічного
акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Меркуль Воло-
димира Петровича про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 
18 листопада 2015 року о 09 год. 00 хв.
в приміщенні Придніпровського район-
ного суду м. Черкаси, вул. Гоголя, 316,
каб. 336. 

Явка обов’язкова, в разі неявки
справа буде розглянута без участі від-
повідача.

Суддя О. М. Степаненко

В провадженні Ірпінського міського

суду Київської області перебуває ци-

вільна справа за позовом ПАТ «ПРИ-

ВАТБАНК» до Михальченко Каріни

Юріївни, Михальченко Аліни Микола-

ївни, Євлантьєвої Галини Володими-

рівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає на 18.11.2015 р. на 10-

00 год. Михальченко Каріну Юріївну,

Михальченко Аліну Миколаївну, Євлан-

тьєву Галину Володимирівну в якості

відповідачів. Явка обов’язкова.
Суддя С. І. Оладько

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю
чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій
частині;

забезпечує контроль за станом виконання центральними органами виконавчої
влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, покладених на них завдань
і функцій;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності цен-
тральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Мі-
ністр;

4) визначає пріоритети роботи МВС та шляхи виконання покладених на нього
завдань, затверджує плани роботи МВС, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України в апараті МВС та територіальних
органах, а також у закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери
управління МВС;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МВС;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником
яких є МВС та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і
координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МВС,
під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих
йому повноважень;

9) представляє МВС у відносинах з іншими органами, закладами, установами і
підприємствами в Україні та за її межами;

10) утворює, реорганізовує і ліквідує оперативно-територіальні об’єднання На-
ціональної гвардії, їх органи військового управління, з’єднання, військові частини
і підрозділи, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади На-
ціональної гвардії в межах загальної чисельності та виділених коштів на їх утри-
мання;

11) затверджує положення про структурні підрозділи апарату МВС, призначає
на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників та заступ-
ників керівників, працівників патронатної служби, присвоює їм ранги державних
службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності;

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників мі-
ністра, заступника міністра — керівника апарату;

13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників закладів, установ і
підприємств, що належать до сфери управління МВС;

14) затверджує положення про органи військового управління оперативно-те-
риторіальних об’єднань Національної гвардії, військові частини і підрозділи з охо-

рони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів, військові частини і
підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іно-
земних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, з’єднання, вій-
ськові частини і підрозділи з охорони громадського порядку, підрозділи (загони)
спеціального призначення, військові частини оперативного призначення, авіаційні
військові частини, військові частини і підрозділи зв’язку, органи і підрозділи за-
безпечення Національної гвардії;

15) затверджує за пропозицією командувача Національної гвардії структуру го-
ловного органу військового управління Національної гвардії, територіальних уп-
равлінь Національної гвардії, з’єднань, військових частин і підрозділів, вищих
навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та за-
кладів Національної гвардії;

16) затверджує положення про територіальні органи МВС, призначає на посаду
та звільняє з посади керівників цих органів;

17) відповідно до законодавства присвоює спеціальні звання поліції до полков-
ника поліції включно керівнику Національної поліції;

18) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про наго-
родження ними;

19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних
службовців, військовослужбовців, поліцейських та працівників закладів, установ
і підприємств, що належать до сфери управління МВС, до відзначення держав-
ними нагородами;

20) утворює, реорганізовує і ліквідує заклади, установи і підприємства, що на-
лежать до сфери управління МВС, затверджує їх положення (статути), в установ-
леному порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

21) призначає на посаду та звільняє з посади ректорів, перших проректорів та
проректорів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління МВС,
з урахуванням положень Закону України «Про вищу освіту»;

22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу дер-
жавного службовця заступнику Міністра — керівнику апарату;

23) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та
заступника Міністра — керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між
першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у
разі його відсутності;

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
25) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпоряд-

ником яких є МВС;
26) підписує накази МВС;
27) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками

апарату МВС доручення;
28) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС, об-
говорення найважливіших напрямів його діяльності у МВС може утворюватися
колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу
МВС.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності у МВС можуть утворюватися інші постійні або тимча-
сові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймається Міністром.

Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджуються Мі-
ністром.

13. МВС дозволяється використовувати транспортні засоби спеціалізованого
призначення, у тому числі із символікою МВС, обладнані спеціальними світловими
та звуковими сигнальними пристроями.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату МВС
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату МВС затверджується Міністром.
Штатний розпис та кошторис МВС затверджуються заступником Міністра —

керівником апарату за погодженням з Мінфіном.
15. МВС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням

Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в ор-
ганах Казначейства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 28 жовтня 2015 р. № 878

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 401 «Про за-

твердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» (Офіційний
вісник України, 2014 р., № 72, ст. 2026).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 315 «Про вне-
сення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України» (Офіційний
вісник України, 2015 p., № 42, ст. 1311).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 366 «Про вне-
сення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України» (Офіційний
вісник України, 2015 p., № 46, ст. 1484).

4. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 551 (Офі-
ційний вісник України, 2015 p., № 64, ст. 2119).

Вознесенський міськрайонний суд Мико-
лаївської області викликає Чебана Івана Ан-
дрійовича, 09 січня 1959 року народження,
та Паладі Романа Борисовича, 26 січня 1976
року народження, як відповідачів по цивіль-
ній справі за позовом Санатулова Руслана
Анатолійовича до Чебана Івана Андрійовича
та Паладі Романа Борисовича про визнання
осіб такими, що втратили право на користу-
вання житловим приміщенням, у судове за-
сідання, яке призначено о 09 годині 9
листопада 2015 року за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика,
11, каб. № 3. У випадку вашої неявки справа
буде розглядатися без вашої участі.

Суддя М.М. Ротар

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд справи за апеляційною скаргою
Волкова Олексія Миколайовича, який діє в
інте ресах Немировського Володимира Лео-
нідовича на рішення Подільського районного
суду м. Києва від 8 липня 2014 року у справі
за позовом Дубового Олександра Федоро-
вича до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю телерадіокомпанія «Студія «1+1»,
Немировського Володимира Леонідовича
про спростування недостовірної інформації,
захист честі, гідності та ділової репутації при-
значено до розгляду в приміщенні Апеляцій-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вулиця Солом’янська, 2-А, зал № 1104, 11-й
поверх на 9 листопада 2015 року об 11.40
год.

Суддя Г.В. Корчевний

Вінницький міський суд Вінницької області
викликає відповідача Гонтар Оксану Віталіївну,
останнє місце реєстрації: с. Хижинці, вул. Пер-
шотравнева, 4-а, Вінницький район, Вінницька
область, в судове засідання, яке відбудеться
09.11.2015 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 20,
по цивільній справі №127/21096/15 ц за позов-
ною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Гонтар О.В.
про звернення стягнення на предмет іпотеки
шляхом передачі у власність AT «Дельта
Банк». Справу розглядає суддя Романюк Л. Ф.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У
випадку неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто у його відсутність.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання Косолапа
Ігоря Миколайовича, Косолап Крістіну Вік-
торівну в якості відповідачів по цивільній
справі №2/756/5095/15р (756/10216/15-ц)
за позовом ПАТ «Дельта банк» до Косо-
лапа Ігоря Миколайовича, Косолап Кріс-
тіни Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 09 лис-
топада 2015 р. о 09:15 годині в примі-
щенні Оболонського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Івано-Франківський міський суд повідомляє,
що 09 листопада 2015 року о 10-15 год. у при-
міщенні Івано-Франківського міського суду за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнваль-
дська, 11, розглядатиметься цивільна справа за
позовом публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Строєва Олексія Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. У судове засідання як відповідач ви-
кликається Строєв Олексій Сергійович, житель
с. Угорники, вул. Повстанців, 110 А, Івано-Фран-
ківська область, 76492. У випадку неявки у су-
дове засідання справа розглядатиметься за
відсутності відповідача.

Крім цього повідомляємо, що згідно з ч. 2 ст.
77 ЦПК України сторони зобов’язані повідом-
ляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Татарінова О. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпо-
відачів Михальчука Вадима Григоровича, місце прожи-
вання якого за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-В,
кв. 21, Миколенко Тетяну Андріївну, місце проживання за
адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 44-а, кв. 317, в судове
засідання, яке відбудеться 01 грудня 2015 року о 15.30 го-
дині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для
участі в судовому розгляді цивільної справи за позовом
Белькович-Михальчук Ольги Вячеславівни до Михальчука
Вадима Григоровича, Миколенко Тетяни Андріївни, третя
особа приватний нотаріус КМНО Турчак С. М. про визнання
правочину недійсним.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки його до суду, справа може бути роз-
глянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в
судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поваж-
ність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Ліквідатору 
ТОВ «Дирекція 

адміністративних будівель»
(ЄДРПОУ 31906784) Умуханову Ю. А.
З 08 вересня 2015 р. згідно відомос-

тей Єдиного державного реєстру юри-
дичних та фізичних осіб ТОВ «Дирекція
адміністративних будівель» перебуває 
в стані припинення. AT «Ощадбанк»
(ЄДРПОУ 09334702) є кредитором, ви-
моги якого забезпечені заставою
майна боржника.

На підставі Кредитного договору 
№ 26-15-03/14 від 24.01.2014 p., про-
симо визнати вимоги кредитора AT
«Ощадбанк» забезпечені заставою до
ТОВ «Дирекція адміністративних буді-
вель» (ЄДРПОУ 31906784) на суму 
53 044 674,42 гривень.

Селидівський міський суд Донецької області
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає
цивільну справу № 242/3705/15-ц за позовом
Бубнова Сергія Валентиновича до Соболевої
(Бубнової) Анни Анатоліївни про поділ спільного
майна.

Відповідач Соболева (Бубнова) Анна Анато-
ліївна, 18 квітня 1983 року народження, що за-
реєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Коваля, 65-а/106, викликається
в судове засідання, призначене на 20 листопада
2015 р. на 13.25 годину, в приміщення Селидів-
ського міського суду, кабінет № 7, суддя Моц-
ний О. С., для розгляду вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
явки у судове засідання відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутності з по-
становленням заочного рішення. 

Нікопольський міськрайонний суд
повідомляє, що 09 вересня 2015 року
по цивільній справі №182/893/15-ц за
позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Афанасенко
Віталія Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним догово-
ром №110/11-0541 від 11 серпня 2006,
судом ухвалено заочне рішення, яким
позовні вимоги задоволено в повному
обсязі.

Заочне рішення набирає законної
сили в порядку, визначеному нормами
ЦПК України.

Суддя В. В. Рибакова

Кам’янський районний суд Черка-
ської області викликає Іщенка Віталія
Івановича, 21.12.1983 р. н., як відпові-
дача по цивільній справі за позовом
Лузан Ніни Сазонівни до Іщенка Віталія
Івановича про визнання особи такою,
що втратила право на користування
житловим приміщенням.

Засідання відбудеться під голову-
ванням судді Шкреба В.В. о 15 год. 30
хв. 09 листопада 2015 року в примі-
щенні Кам’янського районного суду
Черкаської області за адресою: Черка-
ська область, м. Кам’янка, вул. Пуш-
кіна, 45, зал судових засідань № 1. Явка
обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатись без участі відповідача.
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Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє,
що 26 листопада 2015 року відбудеться загальний спеціалізований аукціон з продажу необробленої де-
ревини (ресурс І кварталу 2016 року).

Торги проводяться о 10 годині в приміщенні біржі (м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, приміщення 6Б,
5-й поверх, торговий зал товарної біржі «Київська агропромислова біржа»). 

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціонах, подають
за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, приміщення 6 Б, 5 поверх (тел. 044 230 95 49)  такі
документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Належним чином засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Виписки з

єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної особи або фізичної
особи – підприємця) та установчих документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики Ук-
раїни та свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного
податку).

4. Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої не-
обробленої деревини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання
договорів купівлі – продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску у роз-
мірі 5 відсотків від вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні
торги, можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, корп. 6Б, 5 поверх 
(e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб – сайту біржі www.visnik.kiev.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 25 листопада 2015 року о 13.00.
Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних 

торгів з продажу необробленої деревини

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А викликає на 19.11.2015 року о 14 год.
00 хв. Донцову-Красюк Галину Павлівну як відповідачку по
справі за позовом Коваль Інни Миколаївни до Донцової-Кра-
сюк Галини Павлівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі її не-
явки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Пологівський районний суд Запорізької області викликає у
судове засідання, яке відбудеться 23.11.2015 р. о 9 год. 30 хв.
у приміщенні Пологівського районного суду по вул. Горького,
28, відповідачів Колбецьку Ірину Анатоліївну та Колбецького
Олександра Анатолійовича за позовом Ковбаси Івана Івановича
про визнання права власності на житловий будинок з надвір-
ними спорудами в порядку набувальної давності. 

У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. Є. Омельчук

У Подільському районному суді м. Києва 10 листопада 2015

року о 09 год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М.

буде розглядатись цивільна справа за позовом Богданович

Діани Павлівни до Бабіч Надії Ігорівни про тлумачення змісту

правочину.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засі-

дання обов’язкова.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в засідання як відпо-
відачів Браніцьку Феодосію Тимофіївну, Браніцьку Наталію Григорівну,
Браніцького Валерія Григоровича, Браніцьку Тетяну Володимирівну по
справі Степанюк Зої Йосипівни про визнання договору дійсним.

Слухання відбудеться 12.11.2015 року о 14.00 год. в приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідачів у судове засідання цивільна справа
буде розглянута за їх відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 10.11.2015 р. о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: вул. Приморська,
48, м. Світловодськ Кіровоградської обл. (суддя Во-
лошина Н. Л.) відбудеться судове засідання по
справі № 401/3565/15-ц, 2/401/1529/15 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шестакова Анатолія Івано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

В судове засідання викликається як відповідач
Шестаков Анатолій Іванович.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядаються цивільні справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Петрової Ок-
сани Миколаївни про стягнення заборгованості; за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват Банк» до Капніної Світлани
Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Петрова Оксана Миколаївна,
(останнє відоме місце проживання: 84600, Донецька
область, м. Горлівка, вул. Леніна, будинок 134, квар-
тира 57), викликається на 11 листопада 2015 року
на 09 годин 00 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Капніна Світлана Анатоліївна
(останнє відоме місце проживання: 84100, Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Лозановича, будинок 6,
квартира 30) викликається на 11 листопада 2015 року
на 09 годин 10 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, (каб. № 303),
викликає на 10.12.2015 року об 11 год. 00 хв. як від-
повідача Заїку Анатолія Прокоповича по справі за
позовом Паришкури В. П. до Заїки А. А., Заїки А. П.
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відпові-
дача Семенець Богдана Володимировича по цивільній
справі № 592/7158/15-ц, провадження 2/592/2167/15 в
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Су-
митеплоенерго» до Семенець Богдана Володимировича
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині 8 грудня
2015 року в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12 , зал судо-
вого засідання № 7.

В разі неявки відповідача Семенець Б. В. справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Шевченківський районний суд м. Львова викликає
Березняк Максима Васильовича, останнє відоме
місце проживання за адресою: м. Львів-Брюховичі,
вул. Кліматична, 46/2 у судове засідання, яке відбу-
деться 20 листопада 2015 року о 09.40 год. у справі
за позовом Березняк В. Є., Березняк С. Б. до Берез-
няк М. В. про припинення права на частку в майні.

Березняк Максим Васильович викликається у су-
дове засідання як відповідач у справі. У разі неявки
вказаної особи у судове засідання на вказану дату,
справа буде розглядатись на підставі наявних дока-
зів.

Суддя П. С. Невойт

Максіну Владлену Вікторовичу, ПрАТ «Транссервіс»
необхідно 13.11.2015 року з’явитись о 09 год. 30 хв. до
Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, зал № 103) для участі в судовому розгляді
цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мак-
сіна В. В., ПрАТ «Транссервіс» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Максін В. В., ПрАТ «Транссервіс» у випадку неявки зо-
бов’язані повідомити суд про причини неявки.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде роз-
глянуто по суті за наявними у справі матеріалами у їх
відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. В. Домарєв

Назарко В’ячеславу Олексійовичу, ПрАТ «Транссер-
віс» необхідно 13.11.2015 року з’явитись о 09 год. 30 хв.
до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул.
Кошиця, 5-А, зал № 103) для участі в судовому розгляді
цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до На-
зарко В. О., ПрАТ «Транссервіс» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Назарко В. О., ПрАТ «Транссервіс» у випадку неявки
зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде роз-
глянуто по суті за наявними у справі матеріалами у їх
відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. В. Домарєв

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса
суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.
№504) викликає Сав’юка Руслана Степановича як
відповідача на 13 годину 00 хвилин 23 листопада
2015 року для розгляду цивільної справи за позовом
Азарова Миколи Яновича до Сав’юка Руслана Сте-
пановича, Ходаківського Олега Миколайовича, третя
особа: Реєстраційна служба ГУЮ м. Києва, Приват-
ний нотаріус Київського нотаріального округу Дем-
ченко Ольга Іванівна про визнання права власності,
визнання недійсним договору купівлі-продажу, ви-
требування майна з чужого незаконного володіння
та вселення в житлове приміщення.

В разі Вашої неявки справа буде розглянута у
Вашу відсутність за наявними матеріалами у справі.

Суддя І. П. Романишена

Бучацький районний суд Тернопільської області
викликає в судове засідання як відповідача Єре-
менко Ігоря Олексійовича, місце перебування якого
невідоме, останнє місце проживання: с. Цвітова Бу-
чацького району Тернопільської області, по справі
за позовом Яків Тетяни Григорівни до Єременко
Ігоря Олексійовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 23
листопада 2015 року в приміщенні Бучацького рай-
онного суду Тернопільської області за адресою: м.
Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язко-
вою. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки
відповідач повинен повідомити суд про причини. 

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

Суддя В. Б. Федорончук

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться цивільна справа за позовом Святодух Андрія Сергійовича
до Святодух Світлани Володимирівни, третя особа Відділ опіки і
піклування Жовтневої районної адміністрації Маріупольської мі-
ської ради, Відділ опіки і піклування Орджонікідзевської район-
ної адміністрації Маріупольської міської ради про встановлення
місця проживання дитини та стягнення аліментів на утримання
неповнолітньої дитини.

Відповідач:
Святодух Світлана Володимирівна, 04.03.1978 р.н., яка заре-

єстрована за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Купріна, 3, кв. 71, мешкає за адресою: 04071, м. Київ, вул.
Фрунзе, 127 «а», викликається для участі у розгляді справи, який
відбудеться 18 листопада 2015 року о 10.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності. 

Суддя Васильченко О. Г.

Кременчуцький районний суд Полтавської області ви-
кликає Фурса Василя Григоровича, місце реєстрації
(проживання) невідомо, в якості третьої особи в судове
засідання у цивільній справі № 536/2201/15 за позовом
Чебанової Надії Іванівни до Кам’янопотоківської сіль-
ської ради Кременчуцького району, треті особи Фурса
Василь Григорович, третя Кременчуцька державна но-
таріальна контора, реєстраційна служба Кременчуцького
районного управління юстиції про визнання права влас-
ності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 27 листопада 2015 року
о 08 годин 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки справу буде розглянуто за Вашої
відсутності.

Третя особа Фурса В. Г. зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Кузнецов А. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до:

Апалькової Валентини Володимирівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, місце проживання якої неві-
домо, викликається на 30 листопада 2015 року о 09-00 годині
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справ по суті;

Бєлих Анатолія Романовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, місце проживання якого невідомо, ви-
кликається на 30 листопада 2015 року о 09-30 годині до суду,
каб. №3, для участі у розгляді справ по суті;

Литвинова Едуарда Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якого неві-
домо, викликається на 30 листопада 2015 року о 10-00 годині
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність. 

Суддя Літовка В. В.

Лугинський районний суд Житомирської області
викликає в якості відповідача Чернишова Ігоря Оле-
говича у цивільній справі №281/578/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Чернишова Ігоря Олеговича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24 листопада 2015
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Житомирська область, Лугинський район, смт Лу-
гини, вул. К.Маркса, 2-а.

Ви маєте право подати до суду письмові запере-
чення проти позову з посиланням на докази чи по-
відомити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних
доказів. Наслідки неявки в судове засідання особи,
яка бере участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І. І. Денисюк

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Ра-
дянська, буд. 39) розглядає цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідач: Діденко Олена Валентинівна, 10.09.1973
року народження, яка мешкає за адресою: 86182, До-
нецька обл., м. Харцизьк, сел. Гірне, вул. Шкільна, буд.
34, кв. 43, номер справи № 227/5634/15-ц.

Викликається на 20 листопада 2015 року на 09:00
годину до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності, на підставі наяв-
них у справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відпові-
дача Чеботарьова Миколу Миколайовича в судове засі-
дання на 11.11.2015 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 216 для участі у цивільній
справі за позовом компанії «Фоїл Кепітал Лімітед» до
Тарасова Олександра Сергійовича, товариства з обме-
женою відповідальністю «АП Сек’юрітіз», Лихацького
Олександра Володимировича, Чеботарьова Миколи Ми-
колайовича, Борисенко Олександра Юрійовича, Мікуль-
шина Олексія Олександровича, публічного акціонерного
товариства «Закритий не диверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «Стандарт Кепітал» про ви-
знання правочинів недійсними та витребування майна.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Цимбал І. К.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Коновалова С. І. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у
цивільній справі №233/5874/15-ц — Коновалов Сергій
Іванович, 28.10.1974 р. н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Рязанцева, 5 ви-
кликається у судове засідання на 13.30 год. 17.11.2015
року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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.

Суддя Т. О. Мартишева

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідачів
Корзіну Анжелу Володимирівну, останнє місце реєстрації
якої: м. Київ, вул. Тростянецька, 8-Б, кв. 132, Корзіна Сергія
Володимировича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ,
вул. Тростянецька, 8-Б, кв. 132, в судове засідання, яке від-
будеться 02.12.2015 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5 а, каб. 204 для участі у судовому роз-
гляді цивільної справи за позовом ТОВ «Кей-Колект» до
Корзіної Анжели Володимирівни, Корзіна Сергія Вікторовича
про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-

жається повідомлений про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки його до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Менський районний суд Чернігівської області викликає в
якості відповідача Кравченка Олександра Олександровича
(останнє відоме місце проживання: м. Дніпродзержинськ,
вулиця Привільна, 38 Дніпропетровської області, 51900) по
цивільній справі №738/1075/15-ц (№ провадження
2/738/457/2015) за позовом Кравченко Світлани Віталіївни
до Кравченко Олександра Олександровича про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 27 листопада 2015 року 
о 09:30 годині в приміщенні Менського районного суду Чер-
нігівської області за адресою: місто Мена, вул. Леніна, 146-А
Чернігівської області, індекс 15600.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається належним чином
повідомлений про час та місце розгляду справи, тому у ви-
падку відсутності відомостей про причину неявки Кравченка
Олександра Олександровича або причину неявки буде ви-
знано судом неповажною, суд вирішить справу на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В. О. Чепурко

Виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ДОДАТ-
КОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»
(ідентифікаційний код 01884254, місцезнаходження
Товариства — 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 136,
кім. 34) повідомляє, що на виконання вимог рішення
позачергових Загальних зборів учасників Товарис-
тва від 23.10.2015 р. Учасники Товариства зо-
бов’язані з’явитися для підливання та нотаріального
засвідчення справжності підписів Учасників на новій
редакції Статуту Товариства до приватного нотаріуса
КМНО Колесник Ольги Ігорівни 26.11.2015 року з 10
год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Ярославська, буд. 56-А, 4 поверх, офіс 4.1. Просимо
з’явитися для підписання та нотаріального засвід-
чення справжності підписів Учасників на новій ре-
дакції Статуту Товариства до офісу приватного
нотаріуса у зазначені місце та час.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А
викликає на 20.01.2016 року о 10 год. 00 хв. відповідача Анципу Тетяну Борисівну по справі
за позовом Киренкевич Наталії Анатоліївни до Анципи Тетяни Борисівни про стягнення боргу.

Відповідачка викликається у судове засідання, у разі її неявки справа розглядатиметься у
її відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Свідоцтво про право власності від 19.03.1998 СЕ №01419 
та Свідоцтво про право плавання під ДП України від 19.03.1998 

РА №01420 на судно «МЗ-9», власник ПАТ «Чорномортехфлот», 
що видані Одеським МТП, вважати недійсними. 

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Романова
Кирила Олександровича в судове засідання, яке призначено о 10.00 год.
24.11.2015 року по цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості (каб. № 9, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша
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Шаповал Сергій Володимирович викликається в

судове засідання по розгляду цивільної справи за

позовом Капуловська В. В. до Шаповал В. В., 3-я

особа: Служба у справах дітей Деснянської РДА в м.

Києві про стягнення аліментів та позбавлення бать-

ківських прав, на 24.11.2015 року о 14.30 год. в Дес-

нянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр-т

Маяковського, 5-в, каб. № 11).

Суддя О. В. Мальченко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 24 листопада 2015 року о 09.30 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 31 відбудеться розгляд справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Плахотня Наталії Валеріївни про стягнення забор-
гованості.

В судове засідання викликається як відповідачка
Плахотня Наталія Валеріївна, м. Київ, вул. Копилів-
ська, 67Б, кв. 41.

Суддя М. О. Шаховніна

Марківський районний суд Луганської обл. викликає як
відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних
справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості:

На 16.11.15 року
09.00 — Мінаєв Павло Анатолійович
08.00 — Радченко Михайло Юрійович

Суддя Чернік А. П.
У разі неявки відповідачів у призначений час або непові-

домлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх
відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-
вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній
справі № 370/1513/15-ц за позовом Сехно Дмитра Валері-
йовича до Сехно Вікторії Сергіївни про розірвання шлюбу
викликає до суду як відповідачку по справі:

Сехно Вікторію Сергіївну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: Київська область, с. Мотижин, вул. Горького, бу-
динок 113, о 09 годині 30 хвилин 25 листопада 2015 року.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності Сехно Вікторії Сергіївни.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарів-
ського районного суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 35.

Суддя Н. Б. Мазка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5921/15-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Крюкової І.В. про стягнення
заборгованості. Відповідачка у справі Крюкова Ірина Віталі-
ївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, Червоногвардійський район, м-н Калінінський,
7-71, викликається до суду о 08 год. 00 хв. 17 листопада
2015 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вул. Камянецька, 117, каб. № 3) викликає
в судове засідання Гонголь Віталія Васильовича,
05.02.1972 р.н., о 17 год. 00 хв. 23 листопада 2015
року як відповідача у справі за позовом Гонголь Інни
Федорівни до Гонголь Віталія Васильовича про ро-
зірвання шлюбу. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними,
справа буде вирішена на підставі наявних у справі
даних та доказів і буде постановлено рішення.

Суддя С. А. Колієв

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Волинської Ірини
Сергіївни до ТОВ «ЛАН» про розірвання договору оренди
землі.

Відповідач ТОВ «ЛАН» викликається на 20 листопада
2015 року о 14.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді 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 Величко О. В.

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 2 вересня 2015 року без відповідача розгля-
нуто цивільну справу № 560/999/15 за позовом
Деркач Ольги Ярославівни до Деркача Володимира
Богдановича про розірвання шлюбу.

Даним рішенням позов Деркач Ольги Ярославівни
було задоволено. З повним текстом рішення відпо-
відач може ознайомитися, звернувшись до канцеля-
рії Дубровицького районного суду за адресою: 
м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22, Рівненської
області.

Суддя К. М. Отупор

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачка Дячок Галина Сергіївна викликається
на 30 листопада 2015 року о 08.00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя Хмельова С. М.

Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній
справі № 523/15371/15ц за позовом Гогуленко О. В. до
Гуцул О. В., Гуцул В. В. та ін. про визнання угоди дійсною
викликає Таранову Валентину Павлівну, Таранова Воло-
димира Анатолійовича та Гуцула Віталія В’ячеславовича
як відповідачів у судове засідання, що відбудеться 26
листопада 2015 року о 12.00 годині у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси у залі судових засі-
дань № 14, розташованого по вулиці Чорноморського
Козацтва, № 68 на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідачів в при-
значений час, справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
викликає до суду Папікяна Альберто Грачиковича, остання
адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул. Фонтанна, б. 64;
Магдес’янц Ганну Рафаелівну, остання адреса реєстрації
якої: м. Маріуполь, вул. Фонтанна, б. 64, як відповідачів по
цивільний справі за позовом Назаряна Гора Артуровича до
Папікяна Альберто Грачиковича, Магдес’янц Ганни Рафае-
лівни про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться
16.11.2015 р. о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: м.
Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Суддя О. М. Томілін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Цветкова Романа Володимировича про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі Цветков Роман Володимиро-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Рубінштейна, буд. 28, викликається на 11
листопада 2015 року о 08 годині 00 хвилин до суду для
участі у 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 Чемодурова Н. О.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/9066/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Кошелєва Сергія Віталійовича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 07.12.2015 р. о 15 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Кошелєва Сергія Віталійовича як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Селезньова
Віталія Васильовича по справі № 433/2109/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «БАНК
ФОРУМ» до Селезньова Віталія Васильовича про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 12 листопада 2015 року о
14 год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Повістка про виклик підозрюваного Гулієва Б. Б.
Підозрюваний Гулієв Бадир Бакир огли, 24.04.1965

р.н. (м. Красний Лиман Донецької обл., вул. Слов’янська,
3, кв. 85). Вам необхідно з’явитися 17 листопада 2015
року о 10 год. 00 хв. у слідчий відділ ГУ СБУ у м. Києві та
Київській обл. за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3а,
тел.: 281-54-65, до ст. слідчого в ОВС Стельмаша Р. М.
для виконання вимог (ознайомлення з матеріалами,
одержання копії обвинувального акта), передбачених ст.
ст. 290, 293 КПК України, у межах кримінального провад-
ження № 22014101110000094 щодо підозри Гулієва Б.Б.
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191
і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Фільчак Олександра Володимировича про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Фільчак Олександр Воло-
димирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Бульварна, буд. 62, виклика-
ється на 11 листопада 2015 року о 08 годині 10 хвилин до
суду для участі у 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 Чемодурова Н. О.

Публічне акціонерне товариство «Комер-
ційний Банк «АКТИВ-БАНК» (надалі — ПАТ «КБ
«АКТИВ-БАНК») повідомляє, відповідно до рішення ви-
конавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб (далі-Фонд) від 22.10.2015 року № 251/15 Уповно-
важеною особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ-
БАНК» розпочато задоволення вимог кредиторів третьої
черги, відповідно до статті 52 Закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб».

Для отримання додаткової інформації можна зверта-
тись за адресою ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»: 04070, м. Київ,
вул. Борисоглібська, 3 (6 поверх).

Довідкова інформація за тел.: 38 (044) 207-45-95; 
38 (044) 207-45-75.

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Логвиненка Андрія Михай-
ловича (зареєстроване місце проживання: м. Семе-
нівка Чернігівської області, вулиця Новоселиця,
будинок № 86) для участі у цивільній справі за по-
зовом Логвиненко Олени Василівни до Логвиненка
Андрія Михайловича про розірвання шлюбу, розгляд
якої відбудеться 20 листопада 2015 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні Семенівського районного
суду Чернігівської області (зал № 1, вулиця Цен-
тральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська область,
15400).

Суддя С. В. Смага

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Цуркан Ігоря Івановича у
цивільній справі № 522/15896/15-ц за позовом Носенко
В.В. про стягнення неустойки. Судове засідання відбу-
деться 30 листопада 2015 року о 10 годині 15 хвилин у
залі судових засідань № 210 в приміщенні Приморського
районного суду м. Одеси, що розташований за адресою:
65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
глядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Березівський районний суд Одеської області повідом-
ляє, що 12 листопада 2015 року о 10.00 годині в примі-
щенні Березівського районного суду Одеської області
буде слухатися цивільна справа за позовом Масюри Га-
лини Миколаївни до Маркевича Олександра Федоровича
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням. Маркевич Олександр Федо-
рович викликається як відповідач. Роз’яснюємо, що у
разі неявки за викликом суду або неповідомлення про
причини неявки чи визнання судом причини неявки не-
поважними, справу буде вирішено за вашої відсутності
на підставі наявних у справі доказів. Адреса суду: Оде-
ська область, м. Березівка, вул. Миру, 17.

Суддя Курта Л. С.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає Різника Валерія Васильовича, 09.09.1962 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: с. Рудня
Броварського району Київської області), як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Різник Надії
Василівни до Різника Валерія Вікторовича про визнання
таким, що втратив право на користування житловим примі-
щенням.

Судове засідання відбудеться о 8 годині 15 хвилин 30
листопада 2015 року в приміщенні суду за адресою: м.
Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто за Вашої відсутності. Ви зобов’язані повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. М. Матвієнко

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі 2-1361/15 за позовом ОСББ «Сол-
нєчний луч» викликає в якості відповідача Містюк
Олександра Михайловича на 17 листопада 2015 року
на 11 годину 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Потабенко Л. В. в приміщенні Обухівського
районного суду Київської області, що розташоване
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
б.20.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

У Подільському районному суді м. Києва 18 лис-
топада 2015 року о 14 год. 30 хв. під головуванням
судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Євдощук Світлани Миколаївни до
Євдощук Дмитра Сергійовича, третя особа: Відділ
опіки та піклування Подільської районної у м. Києві
державної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав, стягнення аліментів.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-
дове засідання обов’язкова.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Бон-
дар Надію Степанівну, останнє відоме місце проживання:
м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 3, кв. 26, у судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Братєнкової Ва-
лентини Салманівни до Бондар Надії Степанівни, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету
спору: Товарна біржа «Одеська товарна біржа» про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним, яке призна-
чене до слухання на 25.11.2015 року о 10 год. 00 хв. у
каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

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

Суддя Сегеда О. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Сребродоль-
ського Віталія Юрійовича в зв’язку з розглядом цивільної справи
за позовом Бернацької Алли Олександрівни, Бернацького Євгена
Олександровича до П’ятнадцятої Київської державної нотаріаль-
ної контори, Сребродольського Віталія Юрійовича, Приватного
нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єгорової М.
Є. про визнання недійсними договорів купівлі-продажу квар-
тири, визнання права власності на квартиру в порядку спадку-
вання за законом та витребування майна з чужого незаконного
володіння, на 16.11.2015 року о 17-00 год. за адресою: м. Київ,
пр-т Маяковського, 5-В, каб. 20.

У разі неявки відповідача або представника відповідача в су-
дове засідання без поважних на те причин, справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Бабко В. В.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє
Стратіуса Романа Леонідовича, який проживає за адре-
сою: м. Київ, пров. Рильський, 3, кв. 29, про те, що 19
листопада 2015 року о 09 год. 15 хв. Дніпровським ра -
йонним судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, 3, зал судових засідань № 3, буде розглядатись
цивільна справа за позовом Драннік Л. І. до Стратіуса Р.
Л. про розірвання договору купівлі-продажу земельної
ділянки.

Дана особа викликається в судове засідання в якості
відповідача.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Л. М. Виниченко

Кічук Олександр Петрович викликається в судове
засідання в якості відповідача для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Товариства з додатковою від-
повідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант»
до Кічука Олександра Петровича про відшкодування
шкоди на 13 год. 00 хв. 11 листопада 2015 року в
Шевченківський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, каб. 401).

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Макаренко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідачів Єлісова Юрія Миколайовича, Єлісову

Ірину Павлівну у судове засідання, яке призначено

на 11-00 год. 11.11.2015 року по цивільній справі за

позовом ПАТ «Марфін Банк» про стягнення забор-

гованості за кредитним договором (каб. №9, пр.

Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Оболонський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Піскун Валентину Григорівну по цивіль-

ній справі № 2/756/3927/15р. за позовом ПАТ

«Дельта Банк» до Піскун Валентини Григорівни про

звернення стягнення на предмет іпотеки, розгляд

якої призначено на 17.11.2015 на 15:00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.

№18, суддя Жук М. В. У разі неявки, справу буде

розглянуто за відсутності відповідача.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 09:15
год. 04.12.2015 року Meзіано Вінченцо як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Гончар Лілії
Яківни до Мезіано Вінченцо про стягнення аліментів
на утримання дитини.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки суд вирішує
справу на підставі наявних у ній даних.

Суддя В. В. Лазаренко

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Крилова Віталія Євгеновича у судове засідання по
справі за позовом ТОВ Страхова компанія «Альфа-
Гарант» до Крилова В. Є. про визнання договору
страхування недійсним.

Засідання відбудеться 26 листопада 2015 року об
11 год. 00 хв. в приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі Вашої неявки справу буде розглянуто
у Вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ро-
шинець Руслана Петровича, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Суздальська, 4, корп. 6, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Рошинець Руслана Петровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19 листопада 2015
р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського ра -
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М.
Тимошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 07 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +4    +9
Житомирська -1   +4      +4    +9
Чернігівська +1    -4      +3    +8
Сумська 0    -5      +3    +8
Закарпатська -1   +4      +5 +10
Рівненська +2    -3      +4    +9
Львівська +2    -3      +8 +13
Івано-Франківська +2    -3      +8 +13
Волинська +2    -3      +4    +9
Хмельницька +2    -3      +4    +9
Чернівецька +2    -3      +8 +13
Тернопільська +2    -3      +4    +9
Вінницька -1   +4      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +4    +9
Кіровоградська -2     +3      +4    +9
Полтавська +2      -3      +4    +9
Дніпропетровська +2      -3      +4    +9
Одеська +1     +6      +6  +11
Миколаївська 0     +5      +5  +10
Херсонська -1     +4      +5  +10
Запорізька +2      -3      +4    +9
Харківська 0      -5      +4    +9
Донецька +1      -4      +4    +9
Луганська -1      -6      +4    +9
Крим 0     +5      +6  +11
Київ +1     +3      +6    +8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Допінг-корупція:
таємне наяву

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

СКАНДАЛ. Екс-президент Міжнародної федерації легкої ат-
летики (IAAF) сенегалець Ламін Діак підозрюється у навмисно-
му приховуванні випадків позитивних допінг-тестів спортсменів
з Росії. У Франції йому пред’явлені офіційні звинувачення в ко-
рупції, повідомляє Reuters.

За даними слідства, Діак отримував грошові перекази з Росії
в обмін на приховування інформації про позитивні допінг-проби
спортсменів цієї країни. Французька юстиція також пред’явила
звинувачення в корупції Хабібу Сісе, колишньому раднику Діака
з юридичних питань. У справі затриманий і лікар, який працю-
вав у антидопінговій службі федерації.

Колишній стрибун у довжину Ламін Діак очолював IAAF з
1999 по 2015 роки. В серпні його змінив на посаді британець
Себастьян Кое, який виграв вибори в українця Сергія Бубки. А
82-річний сенегальський чиновник став почесним президентом
IAAF.

Великий допінг-скандал за участю збірної Росії з легкої атле-
тики вибухнув у серпні 2015 року, напередодні чемпіонату світу.
Повідомлялося, що 80 відсотків  російських медалей на Олім-
пійських іграх і чемпіонатах світу останніх років були здобуті з
допомогою допінгу.

На чемпіонаті світу-2015 збірна Росії змагалася без низки
своїх лідерів, яких звинуватили у вживанні допінгу, і посіла 9-е
місце в загальному заліку, виборовши всього 4 нагороди — два
«золота», одне  «срібло» та одну «бронзу». Для порівняння, на
ЧС-2013 росіяни посіли  в загальному заліку перше місце (17
медалей, 7-4-6), а на легкоатлетичному турнірі Олімпійських
ігор Лондона-2012 — друге місце (17, 8-4-5).

Україна втратила чотири позиції
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

РЕЙТИНГ. Міжнародна феде-
рація футбольних асоціацій
опублікувала оновлений листо-
падовий рейтинг національних
збірних команд. 

Національна збірна України,
враховуючи перемогу над 

командою Македонії у Скоп’є та
домашню поразку від іспанців у
відборі ЧЄ-2016, втратила чоти-
ри позиції, перемістившись з 
24-ї на 28-у сходинку.

Певні зміни відбулися і на
вершині рейтингу. Список най-
сильніших збірних світового
футболу очолила Бельгія, 
команди Аргентини опустилася

на третє місце, а до п’ятірки най-
кращих колективів приєдналися
чилійці, які піднялися з 9-ї на 5-у
сходинку.

Серйозного прогресу домог-
лися збірні Уругваю та Туреччи-
ни. Південноамериканці покра-
щили свої позиції, завершивши
місяць 12-ми у рейтингу, а наші
південні сусіди, які стали кра-

щою третьою командою за під-
сумками кваліфікації Євро-
2016, злетіли на 19 сходинок і
увійшли до ТОП-20.

Найближчий суперник «си-
ньо-жовтих» у плей-оф відбірно-
го циклу континентальної пер-
шості — збірна Словенії — опи-
нилася на 64-му місці у листопа-
довій версії рейтингу ФІФА.

Тануть шанси 
в лондонському тумані
ЄВРОКУБКИ. Київські динамівці зазнали першої поразки 
в груповому турнірі Ліги чемпіонів

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду
Чеверду Андрія Сергійовича як відповідача у справі за позовом Якуніної Світ-
лани Миколаївни до Чеверди Андрія Сергійовича, третя особа: Орган опіки та
піклування Жовтневої районної адміністрації Маріупольської міської ради про
позбавлення батьківських прав, розгляд якої відбудеться 10.11.2015 р. о 09.30
год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, № 31, 
каб. № 24.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Т.І. Скрипниченко

Юрій РОМАНЧУК 
для «Урядового кур’єра»,

Лондон — Київ

Не треба бути вдумливим
футбольним аналітиком,

щоб зрозуміти: саме два матчі
на екваторі групового турніру
Суперліги мали визначити
подальшу турнірну долю 
команди Сергія Реброва. Та
обставина, що суперником
«біло-блакитних» в цьому
протистоянні став чинний
чемпіон англійської Прем’єр-
ліги, не додавала оптимізму
шанувальникам Андрія Яр-
моленка та його партнерів.

Матч-відповідь «Челсі» —
«Динамо» на «Стемфорд
Брідж» мав особливий під-
текст для наставників обох
команд. 4 листопада виповни-
лося 19 років доньці кермани-
ча «аристократів» Жозе Моу-
рінью. З цієї нагоди підтрима-
ти свого чоловіка на знамени-
ту лондонську арену завітала
його дружина. З ложі для по-
чесних гостей за грою спосте-
рігав і володар «Золотого
м’яча» Андрій Шевченко ра-
зом із сином Реброва Дмит-
ром, який тренується в фут-
больній школі столичного
«Тоттенгема».

Зрештою пам’ятний пода-
рунок для своїх рідних і чис-
ленних уболівальників вдало-
ся зробити досвідченішому та
титулованішому португаль-
ському фахівцеві. Зізнаємося
чесно: зараз у розпорядженні
«Особливого» така розкішна
когорта виконавців найвищо-
го міжнародного рівня, якій
може позаздрити чимало його
колег. До речі, кращий футбо-
ліст звітного поєдинку брази-
лець Вілліан зробив собі ім’я
саме в українській Прем’єр-
лізі, завоювавши свої титули
в складі «Шахтаря».

У першому таймі екс-хав-
бек «гірників» змусив поми-
литися захисника киян Олек-
сандра Драговича. А вирі-
шальний м’яч забив своїм
фірмовим ударом зі штраф-
ного — 2:1. Ще одна цікава
деталь: кращий гравець чем-
піонату Англії минулого сезо-
ну Еден Азар вийшов на замі-
ну у вирішальний момент
зустрічі і допоміг схилити
шальки терезів на користь
господарів. Ця поразка стала

одинадцятою для київської
команди на футбольному по-
лі Туманного Альбіону. Ли-
ше двічі нашому найтитуло-
ванішому клубу вдалося зіг-
рати внічию. Серед підопіч-
них Андрія Реброва найви-
щу оцінку, як і в київському
поєдинку, отримав цен-
тральний захисник Євген
Хачеріді. 

На полі «Олімпійського»
грізний форвард «Челсі» Діє-
го Коста 12 разів брав участь
у дуелях на другому поверсі.
При цьому 27-річний гравець
лондонського клубу та збір-
ної Іспанії вийшов перемож-
цем лише в одній із них. Без-
перечна заслуга в цьому на-
шого центрбека Хачеріді. 

Так само дисципліновано і
надійно зіграв Євген в Лондо-
ні. А ось Ярмоленко знову не
зумів продемонструвати свої
найкращі якості.

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів, 4-й тур
Челсі — Динамо — 2:1
голи: Драгович (34, автогол), Віл-
ліан (83) — Драгович (77)
Маккаб — Порту — 1:3
голи: Захаві (75, пен.) — Тельо
(19), Андре (49), Лаюн (72)
Група G

� � � � � � � І� В Н П М � О
Порту � � � � 4 3� 1� 0 9-4� 10
Челсі � � � � 4 2� 1� 1 7-3 � 7
Динамо � � � 4 1� 2� 1 5-4 � 5
Маккабі � � 4 0� 0� 4 1-11� 0
24 листопада. Порту — Динамо,
Маккабі — Челсі

Сергій РЕБРОВ,
головний тренер «Динамо»:

— Ми грали із сильним і серйозним суперником. У рідних сті-
нах «Челсі» продемонстрував свій рівень. У другому таймі мої
підопічні заграли інтенсивніше, з’явилася впевненість, але,
зрештою, програли через власні помилки. Чи можна вважати
Драговича антигероєм? Звісно, ні, адже у пропущеному голі
винувата вся команда. Ми його підтримали в роздягальні — у
нього вийшло зрівняти рахунок. 

У нас  попереду ще дві гри. Звісно, боротимемося  в групі
до останнього туру. Адже це найпрестижніший європейський
клубний турнір. Тут кожне очко — на вагу золота.

Жозе МОУРІНЬЮ, 
головний тренер «Челсі»:

— «Динамо» — сильна команда, яка вирізняється дисциплі-
нованою грою, знає, чого прагне досягти на футбольному полі.
Часи, коли команди з України та Росії ми розцінювали як слаб-
ших суперників, залишилися в минулому. Матч ЦСКА з «Ман-
честер Юнайтед» і обидва наші матчі з киянами це вкотре до-
вели.

Щодо турнірної ситуації в групі, то доля «Челсі» в руках на-
ших футболістів. Сподіваюся, в Лігу Європи з нашого квартету
потрапить«Динамо», а не наша команда. 

Минулого сезону ще один український клуб «Дніпро» дійшов
до фіналу Ліги Європи. А нинішня команда Сергія Реброва
сильніша за дніпропетровців, тому має високі шанси домогти-
ся успіху в цьому турнірі.

Пряма мова

Драгович: бійтеся фарбованих блондинів!

оголошення
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